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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení čitatelia,

ením si priestor, ktorý sa mi ponúka prostredníc-
tvom nášho rezortného mesačníka, na pár slov, 

ktoré vám chcem odovzdať. Cením si ho zvlášť preto, 
lebo viem, že to, čo vám skutočne chcem povedať, aj 
odznie. Neskreslené, neprekrútené, nedané do svoj-
voľne zmanipulovaných kontextov. Dnes je už v me-
diálnom priestore málo takýchto miest. Slová „krí-
za“, „nezamestnanosť“, „prepúšťanie“ sa skloňujú vo 
všetkých pádoch. Väčšina týchto informačných kaná-
lov sa snaží za všetko viniť vládu, štát, nedostatočné 
opatrenia, nezáujem, neschopnosť štátnych inštitú-
cií. Ich úmyslom nie je pravdivo informovať, ale vy-
volávať v správach, reportážach a komentároch emó-
cie, pretože to je aspekt, ktorý ich predáva. Ale je im 
úplne jedno, že budia falošnú beznádej, depresiu, at-
mosféru bezmocnosti a  bezradnosti v  ľuďoch. Ne-
chcem a  ani nemôžem vás presviedčať, že tu nie je 
kríza, že nám nerastie nezamestnanosť, že si zakrýva-
me oči pred situáciou, ktorá zamestnávateľov, trh prá-
ce a tým aj občanov postihla. Ale musím povedať aj 
to, koľko úsilia vynakladáme, aby sme dosahy sveto-
vej hospodárskej krízy zmiernili v  čo najväčšej mož-
nej miere v oblasti, v ktorej pôsobíme. Nikto na svete 
nevymyslel kľúč na vyriešenie svetovej krízy. Postihla 
viac či menej všetky krajiny a Slovensko nie je výnim-
kou, izolovanou od sveta. Aplikujeme opatrenia kra-
jín, o ktorých vieme, že priniesli efekt, ale pracujeme 
aj s opatreniami, ktoré sú adresné v kontexte našich 
národných charakteristík. 
Verte mi, táto úloha je náročná vo všetkých dimen-
ziách našej pôsobnosti. Preťaženie našich zamestnan-
cov je len ťažko únosné a napriek tomu ich nasadenie 
často ďaleko prekračuje ich povinnosti a služobný čas. 
Takýto stav, ako iste chápete, nie je dlhodobo únosný. 
Veď napríklad v roku 2007 Ústredie práce, sociálnych 
vecí a rodiny v zmysle napĺňania Uznesenia vlády SR 
č. 856/2006 znížilo počet zamestnancov v sieti Ústre-
dia a úradov PSVR o 1 460. Týmto skutkom sme boli 
prvými, ktorí si túto povinnosť splnili. 
Počnúc septembrom 2008 a  vplyvom dosahov glo-
bálnej svetovej krízy sa aj na Slovensku začala zhoršo-
vať situácia v zaťaženosti zamestnancov ÚPSVR, pre-
to sme boli nútení  požiadať o posilnenie pracovných 
miest.  Dochádza totiž k nárastu počtu klientov v so-
ciálnej sieti, zmene legislatívy už existujúcich príspev-
kov, prichádza nová legislatíva, nové príspevky. Toto  
všetko si rozhodne žiada posilnenie správcov sociál-
nej siete.
Tiež v oblasti služieb zamestnanosti je situácia omno-
ho náročnejšia z titulu hromadných prepúšťaní a ná- 

rastu počtu uchá-
dzačov o  zamest-
nanie, čo prinies-
lo nápor na infor-
mačno-poraden-
ské systémy až do 
úrovne psycholo-
gického poradenstva. Zvýšila sa „obrátkovosť“ a rôz-
norodosť klientely i počet nástrojov aktívnej politiky 
trhu práce a v tejto súvislosti je enormný nárast admi-
nistratívnej záťaže. Komunikácia so zamestnávateľmi 
si v tomto období vyžiadala zvýšenie individuálneho 
prístupu i smerom k  samospráve, nedostatok voľ-
ných pracovných miest zvýšil záťaž pri ich vyhľadáva-
ní, v kontrolnej činnosti pribudlo zintenzívnenie sle-
dovania odmeny za prácu UoZ na dohodu do výšky 
stanovenej zákonom. Pribudlo kontrolných opatrení 
na predchádzanie prípadným špekulatívnym zneuží-
vaniam rôznych príspevkov a viac pozornosti sa ve-
nuje aj kategórii záujemcov o zamestnanie a občanov 
ohrozených stratou zamestnania.
Mimo týchto hlavných oblastí pôsobnosti ÚPSVR 
došlo k nárastu počtu nových Národných projek-
tov a  Národných projektov pokračujúcich v  novom 
programovom období. 
Za pomoc v  podobe navýšenia pracovných miest 
našej siete sme vďační v  mene našich zamestnan-
cov aj našich klientov. Napriek tomu, že ide o  mies-
ta na dobu určitú, teda do konca roku 2010, prijalo 46 
úradov práce, sociálnych vecí a  rodiny v  uplynulých 
dňoch 153 nových zamestnancov a v budúcom roku 
posilní rady ďalších 197. Nároky na ich kvalifi káciu sú 
vysoké vzhľadom na úlohy, ktoré majú plniť.
Kríza tu, bezpochyby, je. Robíme, čo vieme, a najlep-
šie, ako nám parametre súčasnosti umožňujú. Svedčia 
o tom zachránené pracovné miesta, zrušené  hromad-
né prepúšťania, stály prílev vyhľadávaných voľných 
pracovných miest, nové príležitosti aj u  nových za-
mestnávateľov, záujem uchádzačov o  zamestnanie 
začať byť samostatne zárobkovo činní a v neposled-
nom rade tiež spomaľovanie rastu evidovanej miery 
nezamestnanosti.
Ale o týchto skutočných výsledkoch našej práce väč-
šina médií odmieta informovať. Nepasuje im to, žiaľ, 
do ich bulvárneho kontextu. Ja však verím, že výsled-
ky za nás hovoria jasnou rečou, ktorej rozumiete a ne-
necháte sa zmiasť. 

PaedDr. Ján Sihelský,
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
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Pod koordinačným vedením Úra-
du práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny v  Námestove a v  spolupráci 

s  Úradom PSVR v  Bardejove a  Ústredím 
PSVR v  Bratislave sa v  priebehu septem-
bra a  októbra 2008 realizoval mobilitný 
projekt Programu celoživotného vzde-
lávania, podprogramu Leonardo da Vin-
ci s  názvom Odborníci služieb zamest-

nanosti na ceste k sebarozvoju. Študijné 
skupinky vybraných zamestnancov inšti-
túcií navštívili svojich partnerov v  zahra-
ničí so zámerom podrobnejšie sa oboz-
námiť s ich podmienkami výkonu služieb 
zamestnanosti a vymeniť si skúsenosti 
v tejto oblasti. 
V tomto čísle prinášame informácie z pra-
covnej cesty zamestnancov Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny v Českej re-
publike, ktorá sa uskutočnila v poslednom 
októbrovom týždni roku 2008. Pracovno-
študijnú skupinu tvorili PhDr. Magdalé-
na Fridrichová, PhDr. Štefan Grajcár, Mgr. 
Margita Jansová a Mgr. Slávka Turčanová 
z  odboru poradenstva a  zvyšovania za-
mestnanosti sekcie služieb zamestnanosti 
Ústredia, partnerom a  prijímajúcou inšti-
túciou bol Národný vzdelávací fond, o. p. 
s. – Stredisko podpory poradenských slu-
žieb v Prahe.

Prvý deň (13. 10. 2008)
Ministerstvo práce a  sociálnych vecí 

Českej republiky – Sekcia politiky za-

mestnanosti a trhu práce (SPZaTP) 
Zástupcovia SPZaTP nás podrobne oboz-
námili s podmienkami inštitucionálneho 
zabezpečenia služieb zamestnanosti a so 
situáciou na trhu práce v Českej republi-
ke. Aktuálne zmeny v organizačnej štruk-
túre ministerstva sa výraznejšie dotkli aj 
služieb zamestnanosti. Správa služieb za-
mestnanosti, ktorá zastrešovala služby 
zamestnanosti a  činnosť úradov práce 
v Českej republike, sa od 1. 9. 2008 trans-
formovala na sekciu politiky zamestna-
nosti a trhu práce. Poskytnuté informácie 
sa týkali nasledujúcich okruhov: 
 územná a  vecná pôsobnosť úradov 
práce
 mechanizmus riadenia úradov práce
 štruktúra a činnosť jednotlivých orga-
nizačných jednotiek úradov práce 
 aktívne opatrenia trhu práce a pripra-
vované legislatívne zmeny od 1. janu-
ára 2009
 aktuálna miera nezamestnanosti v ČR 
(k 30. 9. 2008 bola 5,3 %, len v dvoch 
okresoch bola miera nezamestnanos-
ti vyššia ako15 %)
 zamestnanosť cudzincov - v ČR ofi ciál-
ne pracuje asi 280-tisíc cudzincov, naj-
viac je občanov SR, potom Poliakov 
a Vietnamcov 
 zmeny v  organizácii a  personálnom 
obsadení úradov práce - od januára 
2009 úrady práce preberajú agendu 
dávok štátnej sociálnej podpory
  vzdelávanie zamestnancov úra-
dov práce (úvodné, cyklické, sys-

tematické) - zabezpečujú ho re-
zortné vzdelávacie strediská 

(Písek, Olomouc, Pardubice).
Ďalšie informácie o  štruk-

túre a  aktuálnych úlo-
hách služieb zamestna-
nosti nájdete na portáli 
Ministerstva práce 
a  sociálnych vecí ČR 
(http://www.mpsv.cz), 
resp. služieb zamest-
nanosti (http://portal.
mpsv.cz/sz/). 
Druhý deň (14. 10. 
2008)
Národný vzdeláva-

cí fond, o. p. s. – Stre-

disko podpory pora-

denských služieb (http://www.nvf.cz/

spps/index.htm):

Národný vzdelávací fond, o. p. s. – Stre-
disko podpory poradenských služieb 
bolo pre nás v  tomto projekte v  pozícii 
prijímajúcej organizácie, ktorá nám pri-
pravila odborný program na celý týž-
deň pobytu. Ing. Zuzana Freibergová, 
vedúca SPPS, nám priblížila oblasti pô-
sobnosti NVF – SPPS. Podrobnejšie cha-
rakterizovala projekty, ktoré SPPS v prie-
behu posledného obdobia realizovalo 
a na ktorých sa spolupodieľalo:
 Internetový poradenský nástroj na 
študijnú a profesijnú orientáciu – pro-
jekt riešený v spolupráci piatich krajín 
EÚ (http://www.orienteexpress.eu);
 Projekt YOUTH – komplexný prehľad 
súčasnej európskej praxe pri integrá-
cii mladých ľudí na trh práce; 
 Projekt Bariéry vo vzdelávaní dospe-
lých (BADED) riešený v rámci progra-
mu Socrates/Gruntvig; výstupom 
projektu je súborná štúdia dostup-
ná v českom jazyku na adrese http://
www.nvf.cz/publikace/pdf_publika-
ce/euroguidance/cz/baded_cz.pdf;  
 Projekt Inštitút trhu práce (ITP) – pod-
porný systém služieb zamestnanos-
ti, ktorý sa realizoval v rámci OP RĽZ, 
predkladateľom bolo MPSV ČR a rea-
lizátormi v období od júla 2006 do au-
gusta 2008 boli MPSV, NVF a 26 úra-
dov práce v  ČR (http://portal.mpsv.
cz/sz/politikazamest/esf/projekty/
itp); 
 Informačno-poradenský systém na 
ďalšie odborné vzdelávanie (IPSYS) – 
jeho podstatou je vytvorenie infor-
mačno-poradenského systému, kto-
rý pomôže sprístupniť, sprehľadniť 
a vytvoriť ponuku v  oblasti ďalšieho 
odborného vzdelávania, ale tiež uľah-
čiť komunikáciu medzi jednotlivými 
účastníkmi (http://www.vaseprofe-
se.cz;   http://portal.mpsv.cz/sz/poli-
tikazamest/esf/projekty/ipsys; http://
www.nvf.cz/spps/ipsys.htm);

Stredisko podpory poradenských slu-
žieb NVF iniciovalo aj založenie Asociá-
cie výchovných poradcov, Asociácie vy-
sokoškolských poradcov a podieľa sa na 
činnosti Národného fóra pre poraden-
stvo, ktoré funguje na báze neformál-
nych stretnutí zástupcov relevantných 
inštitúcií.  

Tretí deň (15. 10. 2008)
Výskumný ústav práce a  sociálnych 

vecí 

(http://www.vupsv.cz):

Mgr. Jarmila Kotíková, vedúca výskumnej 
pracovnej skupiny pre trh práce a  za-
mestnanosť, a  Mgr. Tomáš Soukup, vý-
skumný pracovník tejto pracovnej 
skupiny, nás oboznámili s činnosťou vý-
skumného ústavu najmä v  oblasti za-
mestnanosti.

 ÚPSVR
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Čo sme sa dozvedeli?
 Ústav má dlhoročnú tradíciu, jeho po-
čiatky siahajú do r. 1919, dlhé roky exis-
toval ako  federálny výskumný ústav, 
ktorého hlavná časť sídlila v Bratislave, 
v Prahe bola pobočka. 
 Výskumná činnosť ústavu sa zameriava 
najmä na aplikovaný výskum a realizuje 
ju päť výskumných tímov – rodina, trh 
práce, mzdy, kolektívne vyjednávanie 
a sociálne veci. 
 V oblasti trhu práce sa ústav v priebe-

hu posledného obdobia zaobe-
ral problematikou starších ľudí 
(50+), fl exiistotou, rizikovými 
skupinami na trhu práce (naj-
mä ľuďmi so zdravotným 
postihnutím), včasnou 

identifi káciou tých, ktorí 
sú ohrození dlhodobou 
nezamestnanosťou. 
Brnianska výskumná 
skupina sa v  súčas-

nosti intenzív-
ne venuje vy-

hodnoteniu efektívnosti aktívnych 
opatrení trhu práce, resp. jednotlivých 
nástrojov AOTP, v najbližšom čase vyjde 
štúdia výskumného tímu prof. Sirovát-
ku.
 Ústav sa venuje aj takým aktuálnym té-
mam, ako napríklad rovnosť príležitostí, 
migrácia pracovnej sily, sociálna ekono-
mika, prognózovanie vývoja trhu práce 
– odhadovanie vzdelanostných potrieb. 

Národný ústav odborného vzdeláva-

nia – Centrum kariérového poradenstva  

(http://www.nuov.cz): 

Základné poslanie a úlohy Národ-
ného ústavu odborného vzde-
lávania (NÚOV) nám predstavil 
Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., 
vedúci oddelenia medzinárod-
nej spolupráce. 

Čo nás predovšetkým 
zaujalo? 
 Kľúčovou úlohou ústa-

vu je príprava a  imple-
mentácia rámcových 

vzdelávacích progra-
mov pre celú oblasť 
stredoškolského 

odborného vzde-
lávania a  prípra-
vy. Existuje 24 
odborových ko-
misií všetkých 
s o c i á l n y c h 
p a r t n e r o v , 
ústav spolu-
pracuje aj s in-
štitúciami trhu 

práce pri zara-
ďovaní nových 
učebných alebo 
študijných odbo-
rov do siete škôl.
 V  uplynu-

lom období 
NÚOV realizo-
val a spolu-
podieľal sa 
na realizá-
cii mnohých 
projektov:

 Projekt VIP-Kariéra: Vzdelávanie – In-
formácie – Poradenstvo
 Projekt UNIV – Uznávanie výsledkov 

neformálneho vzdelávania a  infor-
málneho učenia (podrobnosti o pro-
jekte sú na adrese http://www.univ.
nuov.cz/) 
  Projekt DISCO (European Dictionary 

od Skills and Competences) – Európ-
sky slovník zručností a kompetencií 
(http://www.nuov.cz/disco) 

 NSK – Národná sústava kvalifi kácií - 
podobne ako na Slovensku, resp. vo 
všetkých krajinách EÚ, aj v ČR sa reali-
zuje projekt Národného kvalifi kačné-
ho rámca, ktorého súčasťou sú národná 
sústava povolaní a  z  nej sa odvíjajú-
ca národná sústava kvalifi kácií (http://
www.nsk.nuov.cz/) – NÚOV je gesto-
rom NSK.
 NÚOV plní úlohy Národného centra EU-
ROPASS: (http://www.nuov.cz/narodni-
centrum-europass, http://www.euro-
pass.cz/). 

Centrum kariérového poradenstva 

(CKP), pôsobiace v  rámci NÚOV, nám 
predstavili Ing. Jiří Vojtěch, vedúci odde-
lenia koncepcie odborného vzdelávania, 
a  Ing. Ivana Eliášová, vedúca CKP. Z  pre-
zentovaných informácií prinášame:
 CKP poskytuje individuálne poraden-
ské služby záujemcom o  štúdium na 
stredných a vyšších odborných školách. 
 CKP každoročne vydáva publikáciu 
Kam na školu s  informáciami o  ponu-
ke vzdelávania v SOŠ a VOŠ v Českej re-
publike.  
 V  spolupráci s MŠMT, MPSV, Inštitútom 
pedagogicko-psychologického pora-
denstva sa CKP podieľa na realizácii 
projektu VIP-Kariéra, ktorý zahrňoval: 
 vytvorenie poradenských pracovísk 

na 100 školách 
 informačnú a  metodickú podporu 

kariérového poradenstva a  vzdelá-
vania v školách 
 vzdelávanie učiteľov venujúcich sa 

výchovnému a  kariérovému pora-
denstvu.

 NÚOV ako jeden z  riešiteľov projektu 
vybudoval: 
 komplexný Informačný systém 

o uplatnení absolventov škôl na trhu 
práce (ISA) – http://www.infoabsol-
vent.cz 
 ucelený systém e-learningového 

vzdelávania pre učiteľov „eKariera“ – 
http://ekariera.nuov.cz/  

 CKP spracovalo multimediálne CD „Prů-
vodce volbou povolání“, ktoré obsahu-
je fi lmové scény z reálneho pracovného 
prostredia.

(Dokončenie v nasledujúcom čísle)

PhDr. Štefan Grajcár, 

odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Pezinku zabezpečuje výkon štát-
nej správy v oblasti zamestnanosti 

a sociálnych vecí a rodiny aj za okres Senec 
a  oba spoločne predstavujú veľmi silné 
spoločensko-hospodársky sa rozvíjajúce 
okresy SR. Výhodou týchto  okresov je ich 
poloha a  previazanosť na hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavu a  z  tejto 
výhody čerpajú maximum predovšetkým 
v  oblasti previazanosti trhu práce, vybu-
dovanej infraštruktúry, kultúrnych a spolo-
čenských potrieb, dostupnosti služieb. Na 
druhej strane znášajú všetky dosahy nedo-
stupnosti čerpania zdrojov Európskej únie 
určených na podporu regionálneho rozvo-
ja a  ostatných štrukturálnych fondov. Na-
priek tomuto hendikepu v oboch okresoch 
vidieť ekonomickú silu regiónu, ktorá tvorí 
aj zázemie oddychu pre obyvateľov hlav-
ného mesta. Práve toto previazanie si vy-
žaduje vysoké nároky na bývanie, oddych, 
rekreáciu i poskytovanie a dostupnosť slu-
žieb pre obyvateľov a  návštevníkov okre-
su Pezinok a  Senec. Ruka v  ruke s  týmito 
faktami sa vyžadujú aj zvýšené nároky na 
kvalitnú pracovnú silu s vysokým stupňom 
vzdelanosti, odbornosti a kvality. Najvyššia 
koncentrácia tvorby HDP na obyvateľa 
v  rámci SR predurčuje, že aj cena práce 
v našom regióne má iné dimenzie v porov-
naní s ostatnými časťami Slovenska.

Silné ekonomické okresy – záruka 
stability a prosperity
Miera nezamestnanosti v  okresoch Pezi-
nok a Senec má, po našom hlavnom mes-
te, stabilné postavenie a vývoj – do kon-
ca roku 2008 sa pohybovala v  rozmedzí 
2,55  % až 3,06  %. Dosahy ekonomickej 
a hospodárskej krízy sa, samozrejme, ne-

gatívne dotkli aj našich okresov 
napriek skutočnosti, že sme za-

evidovali ofi ciálne iba jedno 
hromadné prepúšťanie.   

Miera nezamestnanosti postupne stúpa 
predovšetkým preto, že tvorba nových 
pracovných miest, resp. ponuka voľných 
pracovných miest, v  súčasnosti neposta-
čuje kryť ponuku pracovnej sily. Až rok 
2009 priniesol nečakaný zvrat v  kvalite 
dočasne neumiestnenej pracovnej sily na 
trhu práce. Do evidencie sa dostáva vyso-
ko kvalifi kovaná pracovná sila, resp. pra-
covná sila s dlhodobou odbornou praxou 
v  rôznych oblastiach. Práve tieto skutoč-
nosti evokujú osobitný a kvalifi kovaný od-
borný prístup našich pracovníkov odboru 
služieb zamestnanosti k svojim klientom, 
lebo to je tá správna cesta, ako  naplniť 
spoločné úsilie o návrat pracovnej sily na 
trh práce.
Výhodou predchádzajúceho obdobia 
bola skutočnosť, že pri takej nízkej evido-
vanej miere nezamestnanosti úrad veľmi 
intenzívne, a  na pomery Slovenska veľ-
mi úspešne, pracoval aj s  kategóriou zá-
ujemcov o  zamestnanie, ktorí pociťovali 
potrebu zmeny zamestnávateľa, resp. boli 
na materskej dovolenke a pripravovali sa 
na vstup na trh práce, resp. ich pracov-
né pozície boli u zamestnávateľa ohroze-
né. Tejto kategórii úrad venoval význam-
nú pozornosť, preto sa realizovali pilotné 
projekty predovšetkým preventívneho 
charakteru. Projekty boli prínosom pre 
klientov, ktorí využili služby zamestna-
nosti a  ponúknuté aktivity zabezpečova-
né úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Silná ekonomika síce predurčuje postave-
nie, potrebu a rozsah služieb v oblasti so-
ciálnych vecí a  rodiny a,  samozrejme, aj 
služieb zamestnanosti, ale žiadne výsled-
ky sa nerodia ľahko. Každá výhoda má aj 

svoje protiklady a určité osobitosti, a  iba 
spoločným úsilím zainteresovaných strán 
sa dajú dosiahnuť kvalitné výsledky. Na 
tomto poli sa nám darí zosúladiť potre-
by regiónu vo všetkých spomínaných 
oblastiach aj vďaka vzájomnej a dobrej 
spolupráci predovšetkým s  miestnou sa-
mosprávou, ostatnou štátnou správou, 
aktívnou Slovenskou živnostenskou ko-
morou, neziskovými organizáciami a  sa-
motnými podnikateľskými subjektmi. 
Vzájomné rešpektovanie, dostatočná in-
formovanosť sú základom spolupráce, 
ktorá pomáha riešiť vzniknuté problémy 
oboch regiónov a  je prospešná pre všet-
ky zainteresované strany. Nesmie pri tom 
chýbať kvalitný a odborne vyspelý kolek-
tív zamestnancov úradu. Až vtedy mož-
no očakávať kvalitatívny posun smerom 
k  naplneniu štandardov a  celkovej spo-
kojnosti z dobre vykonanej práce smero-
vanej k našim klientom. 

Ing. Kamil Pajer, 

riaditeľ Úradu PSVR Pezinok

Výsledky neprichádzajú samy
predstavujeme
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku sa v rámci čerpania 
fi nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov aktívne zapája 
do partnerstiev a projektov, ktoré pomáhajú pri uľahčovaní vstupu 

na trh práce mnohým skupinám občanov. Na dvoch projektoch s medziná-
rodnou účasťou participoval aj úrad. V prvom projekte EQUAL, s názvom 
Podporný kruh, bol úrad partnerom občianskeho združenia INKLÚZIA, 
ktoré pomáha občanom so zdravotným postihnutím presadiť sa na trhu 
práce, taktiež sa zriadila agentúra podporovaného zamestnávania v okre-
se Pezinok a chránená dielňa – cukráreň. Bol to úspech, ktorý sa stretol 
s kladnými ohlasmi.
V druhom projekte pod názvom Výskum a tvorba indikátorov rodovej 

rovnosti ponuky a dopytu na trhu práce v regióne Pezinok – Mod-

ra, išlo o zriadenie počítačového strediska. Slúži na vzdelávanie a  záujem-
covia majú voľný prístup aj k získavaniu informácií o voľných pracovných 
miestach. Stredisko úspešne funguje. 
V  roku 2006 sa nám podarilo nadviazať užitočnú spoluprácu s  český-
mi úradmi práce z  Libereckého kraja, ktorá v  rámci programu Leonardo 
da Vinci a Programu celoživotného vzdelávania pokračuje dodnes. 
Bohužiaľ, zaznamenali sme aj jedno sklamanie – nepodarilo sa realizovať 
projekt Nórskych fondov – Centrum prevencie a centrum celoživotného 
vzdelávania v okresoch Pezinok a Senec. Projekt reagoval na naše najaktu-
álnejšie problémy. V sociálnej oblasti to bola reakcia na závislosti, domáce 
násilie, obchodovanie s ľuďmi a prioritne na pomoc deťom s osobitnými 
potrebami v ťažkej rodinnej situácii a v oblasti zamestnanosti prostredníc-
tvom centra celoživotného vzdelávania a bezplatného pracovno-právne-
ho poradenstva na vzdelávanie a poradenstvo. 
O to viac sa darilo projektu Som záujemca o zamestnanie a chcem si 

zlepšiť svoje postavenie vo svete práce, ktorý sa realizoval prostredníc-
tvom § 54 zákona o službách zamestnanosti. Projekt bol určený najmä ma-
mičkám na materskej – rodičovskej dovolenke – ide o realizáciu vzdeláva-
cích aktivít, ako aj o možnosť starostlivosti o dieťa v detskom centre počas 
aktivít, ktoré matkám pomôžu získať nové vedomosti, oprášiť staré a pri-
praviť sa na trh práce. 
Veríme, že úspešná medzinárodná spolupráca a projekty budú naďalej po-
kračovať v podmienkach úradu, pretože pomáhajú občanom, klientom aj 
zamestnancom obohatiť sa o nové vedomosti a skúsenosti. 

Mgr. Ladislav Švrček, 

odb. SZ, ÚPSVR Pezinok

Medzinárodná spolupráca, projekty...

Sociálny podnik – príklad kvalitnej spolupráce so samosprávou

Podpisovanie dohody o spolupráci medzi ÚPSVR v Pezinku – Ing. Kamil Pajer 

a Úradom práce v Jablonci nad Nisou – PhDr. František Schier .

Projekt Mamičky na materskej

Zriadenie sociálneho podniku mesta 
Svätý Jur, s účinnosťou od 1. 6. 2009, 
možno jednoznačne hodnotiť ako 

príklad aktívneho prístupu samosprávy 
k riešeniu lokálnej nezamestnanosti, kto-
rý vychádza z balíka protikrízových opat-
rení prijatých vládou SR a v zmysle novely 
zákona o  službách   zamestnanosti. Toto 
opatrenie motivuje a podporuje vytvára-
nie nových pracovných miest. Splnením 
zákonných podmienok zriadenia a regis-
trácie sociálneho podniku a  dôslednou 
prípravou mesta Svätý Jur ako orgánu 
samosprávy po schválení mestským za-
stupiteľstvom vzniklo 10 nových pracov-
ných miest pre tých občanov, ktorí pomoc 
potrebovali najviac. Vybraní uchádzači 

o  zamestnanie predstavovali najriziko-
vejšiu skupinu evidovaných uchádzačov 
o zamestnanie, najmä dlhodobo evidova-
ní, absolventi, u ktorých ide o prvé zamest-
nanie, ale aj Svätojurčania nad 50 rokov 
so základným vzdelaním. Sociálny aspekt 
projektu mesta a  realizácia myšlienky 
zriadenia sociálneho podniku v  meste 
odbúral nielen čerpanie prostriedkov ur-
čených na pomoc v hmotnej núdzi, ale 
aktívne zapojil do odvodového systému 
občanov, ktorí už čiastočne rezignova-
li v  úsilí hľadať si vhodné zamestnanie, 
resp. potrebovali dostatočne silný impulz 
na to, aby opätovne začali pravidelne pra-
covať. Mesto Svätý Jur im ponúklo šancu 
napriek tomu, že v dôsledku ekonomickej 

a  hospodárskej krízy aj rozpočet mesta, 
a predovšetkým jeho príjmová časť, bude 
v  roku 2009 oveľa nižšia, ako sa predpo-
kladalo.
Na otázku, či sa oplatí zriaďovať sociálny 
podnik,  je dnes odpoveď jasná. Výsled-
ky  Sociálneho podniku mesta Svätý Jur 
sú viditeľné – zlepšila sa čistota v  mes-
te a skvalitnila sa údržba verejnej zele-
ne. Pridaná hodnota projektu sa najviac 
prejavuje v  renovovaných chodníkoch 
pre chodcov.  Naplnil sa sociálny aspekt 
projektu, ale aj verejná mienka občanov, 
ktorí pozitívne vnímajú činnosť Sociálne-
ho podniku v meste Svätý Jur.

Ing. Kamil  Pajer, 

riaditeľ Úradu PSVR Pezinok
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predstavujeme

Dobré príklady z praxe...
Tento článok nebude o štatistikách a číslach, ale skôr o zvi-
diteľnení niektorých projektov, ktoré sme úspešne realizo-
vali v rámci aktívnej politiky trhu práce.

Aktívna politika trhu práce je súhrn 
programov zameraných na zlep-
šenie prístupu nezamestnaných 

k  trhu práce a  pracovným miestam a  na 
efektívne fungovanie trhu práce.
Realizácia aktívnej politiky trhu práce (ďa-
lej len „APTP“) na Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Pezinku (ďalej len „ÚPSVR 
v Pezinku“), prebieha v zmysle legislatív-
neho rámca, ktorý je obsiahnutý záko-
nom NR SR č. 5/2004 o službách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov. 
Väčšina nástrojov APTP bola a  je realizo-
vaná prostredníctvom národných projek-
tov, ktoré boli fi nancované z Európskeho 
sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a  kto-
rých zámerom bolo zvýšenie zamestna-
teľnosti a  podpora zamestnanosti. Vý-
chodiskom plnenia cieľov bolo najmä 
Nariadenie ES č. 2204/2002 a podmienky 
štátnej pomoci v SR, ktoré majú vplyv na 
tvorbu pracovných miest pre znevýhod-
nené skupiny na trhu práce.
V súvislosti s realizáciou APTP sa v naj-

väčšej miere poskytuje príspevok na 

samostatnú zárobkovú činnosť. V roku 
2008 sme prostredníctvom tohto nástro-
ja umiestnili na trh práce 170 uchádzačov 
o zamestnanie, v roku 2009 od januára do 

konca júla sme podporili 133 uchádzačov 
o zamestnanie. Napriek tomu, že sa sprís-
nili podmienky na poskytnutie príspev-
ku, záujem zo strany uchádzačov neustá-
le narastá.
Jedným z  dobrých príkladov praxe je 

realizácia príspevkov pre chránené 

dielne a  pracoviská, ktoré sa realizova-
li prostredníctvom Národného projek-
tu II a  v  súčasnosti pokračujú prostred-
níctvom Národného projektu II-2. Úrad 
práce, sociálnych vecí a  rodiny v  Pezin-
ku počas realizácie Národného projektu II 
v rokoch 2004 - 2008 podporil 30 subjek-
tov, v okrese Pezinok a Senec vzniklo 36 
chránených dielní a  pracovísk a  vytvori-
lo sa 51 pracovných miest pre občanov so 
zdravotným postihnutím. Cieľom tohto 
projektu bola podpora vytvárania pra-
covných miest pre týchto občanov a  ich 
vrátenie na trh práce. Od roku 2008 sa tie-
to aktivity podporujú v rámci Národného 
projektu II-2. 
Medzi inými chránenými dielňami, ktoré 
nám vznikli v okresoch Pezinok a Senec, si  
z môjho pohľadu osobitnú pozornosť za-
slúži vybudovanie galérie a čitárne v his-
torickej budove v centre Modry, kde z kaž-
dého „kúta“ na vás dýcha história. V galérii 
a čitárni je zamestnaných päť občanov so 

zdravotným postihnutím, ktorí sú celo-
ročne umiestnení v blízkom domove so-
ciálnych služieb bez kontaktu s ďalšou ro-
dinou. Pracujú na  pozíciách zriadenec 
v kultúrnom zariadení, uvádzač v kultúr-
nom a  sociálnom zariadení a  upratovač. 
Naša podpora tomuto projektu zname-
ná, že títo ľudia sa plnohodnotne zara-
dili do pracovného procesu a predišlo sa 
ich sociálnej exklúzii. Galéria a čitáreň po-
skytuje mnohé služby. Vystavujú a predá-
vajú sa tu umelecké predmety (keramika, 
drôtené šperky, fotografi e a iné, zhotove-
né aj klientmi zo spomínaného domova 
sociálnych služieb), organizujú sa literár-
ne večery, besedy, prednášky, prezentá-
cie, komorné koncerty. V tomto projekte 
sa jednoznačne podarilo naplniť myšlien-
ku skvalitnenia života týchto našich spo-
luobčanov a zároveň ich integrovať do 
spoločnosti. 
V rámci Národného projektu XI – Vzdelá-

vanie a príprava zamestnanca pre trh 

práce sa podporilo 11 podnikateľských 
a  21 nepodnikateľských subjektov. Cie-
ľom projektu bola podpora vzdelávania 
zamestnancov u zamestnávateľa, súvisia-
ca so vznikom nových pracovných miest 
a udržaním už existujúcich pracovných 
miest – najmä pre zamestnancov so stre-
doškolským a  nižším vzdelaním. Tým, že 
zamestnávatelia realizovali vzdelávanie 
svojich zamestnancov, predišlo sa hro-
madnému prepúšťaniu a zamestnáva-
telia boli motivovaní vytvárať nové pra-
covné miesta. Všeobecné alebo odborné 
vzdelávanie zvýšilo vzdelanostnú úroveň, 
pracovný potenciál a adaptabilitu na trhu 
práce.
V  súvislosti s  týmto projektom spome-
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Oddelenie kontroly Úradu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny v Pezin-
ku (ďalej len Úrad) tvoria dvaja 

zamestnanci. Napriek tejto skutočnosti je 
oddelenie kontroly funkčné a  kontrolná 
činnosť kvantitou i kvalitou rozmanitá. 
Úrad pokrýva kontrolné pôsobnosti 
nielen v  oblasti služieb zamestnanos-
ti, sociálnych vecí a  rodiny, ale aj prie-
rezových a  obslužných činností. Patrí 
do nej tiež vyšetrovanie a  vybavovanie 
sťažností, petícií, poskytovanie odbor-
nej súčinnosti vrátane aspoň základ-
ného pracovnoprávneho poradenstva 
pred usmernením klientov na inšpekto-
rát práce. Práve tieto dve oblasti nado-
búdajú na svojom praktickom význame 
v čase súčasnej hospodárskej krízy, keď 
klienti oceňujú bezplatnosť a  operatív-
nosť ich poskytovania.
Pozornosť čitateľov by som chcela upria-
miť na niektoré špecifi cké determinanty 
kontrol nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania v  územnej pôsobnosti 
Úradu, t. j. okresov Pezinok a Senec. Ide 
o  druh kontrolnej činnosti, ktorá je vo 
svojej podstate fyzicky i  psychicky ná-
ročná a vyžaduje si erudovaný odborný, 
ako aj adekvátny ľudský potenciál.
Kolíska zrodu kontroly - pôvodne tzv. 
čiernej práce - pochádza z  čias býva-
lých úradov práce. Práve toto obdobie 
prinieslo jeden významný pozitívny pr-
vok -  praktickú odbornú spoluprácu bý-
valého Okresného úradu práce v Pezin-
ku s  miestnymi orgánmi štátnej správy 
(Okresný úrad v  Pezinku, odbor živnos-
tenského podnikania a  Daňový úrad 
v  Pezinku) a  s  obvodnými oddeleniami 
Policajného zboru v Pezinku a v Modre. 
Výsledky spoločnej kontrolnej činnos-
ti boli efektívne a  zaujímavé. V  duchu 
vzájomnej odbornej spolupráce sa síce 
pokračovalo aj po zriadení Úradu, avšak 
s osobitným zameraním na orgány Soci-
álnej poisťovne a inšpektoráty práce. Re-
zervu preto vidíme v opätovnom nadvia-
zaní odbornej spolupráce s miestnymi 
orgánmi štátnej správy a v medziach zá-
kona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a  nelegálnom zamestnávaní a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov, rovnako s prísluš-
nými obvodnými oddeleniami Policaj-
ného zboru Slovenskej republiky v okre-
soch Pezinok a Senec.
Úrad, oddelenie kontroly evidu-
je v  oblasti kontrol nelegálnej práce 
a  nelegálneho zamestnávania pozitív-

ne zistenia (záznamy o kontrole) i  ne-
gatívne zistenia (protokoly o  výsled-
ku kontroly). Za preukázané porušenia 
zákazu nelegálnej práce a  nelegálne-
ho zamestnávania sa uplatňujú sankč-
né postihy, t. j. pokuty. V tejto súvislosti 
by som chcela zdôrazniť nielen teore-
tický, ale aj praktický význam správnej 
úvahy, ktorá umožňuje kontrolným or-
gánom v  rozhodovacom procese zvá-
žiť všetky rozhodujúce skutočnosti „pre 
i proti“. Umožňuje správne a objektívne 
rozhodnúť o výške pokuty. Úrad, odde-
lenie kontroly, zohľadňuje pri rozhodo-
vaní o výške pokuty okrem iných skutoč-
ností zlegalizovanie pracovnoprávneho 
vzťahu bezodkladne po skončení výko-
nu kontroly dotknutou fyzickou alebo 
právnickou osobou, ktorá je podnika-
teľ. Zastávame názor, že veľakrát je „me-
nej viac“. Úrad, oddelenie kontroly, uložil 
za obdobie od 1. apríla 2005 do 30. júna 
2009 spolu 42 pokút s celkovou uhrade-
nou sumou 4 102,66 eura. Rozhodnutie 
o nižšej pokute má pozitívny účinok nie-
len na vytvorenie nového pracovného 
miesta, čo je oceniteľné v čase súčasnej 
krízy a  rastúcej nezamestnanosti, ale je 
aj prostriedkom proti prípadnej stagná-
cii dotknutého podnikateľa či zamestná-
vateľa v jeho aktivitách. 
Vymožiteľnosť práva je rovnako dôle-
žitá oblasť, s ktorou naša spoločnosť ve-
die často dlhodobo neúspešný boj. Po-
čet nevymožiteľných pohľadávok rastie 
nominálne aj z  hľadiska ich fi nančného 
objemu. Môžeme s  radosťou konštato-
vať, že Úrad, oddelenie kontroly, eviduje 
v oblasti 42 vydaných rozhodnutí o po-
vinnosti zaplatiť pokutu za obdobie od 
1. apríla 2005 do 30. júna 2009 iba jed-
no odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré 
bolo po vrátení veci na nové prerokova-
nie a rozhodnutie odvolacím orgánom 
zamietnuté. Pozitívne hodnotíme aj sku-
točnosť, že väčšina uložených pokút je 
uhradená v lehote splatnosti.
Výkon kontrol nelegálnej práce a  ne-
legálneho zamestnávania prezentuje-
me ako významnú a permanentnú sú-
časť tematických kontrol úradov práce, 
s  výrazným posunom právneho vedo-
mia zamestnávateľských subjektov, kto-
rá má pri pohľade do zrkadla celkovej 
kontrolnej činnosti svoje nezastupiteľ-
né miesto. 

JUDr. Ida Konopová, PhD., 
oddelenie kontroly ÚPSVR Pezinok

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 
v zrkadle kontrolnej činnosti

niem vzdelávanie zamestnancov fi r-
my MCE Montex, s.r.o., kde zamestnáva-
teľ vníma kvalitu svojich zamestnancov, 
teda ich vedomosti, zručnosti a  hlavne 
postoje a správanie sa za najvýznamnej-
ší kapitál, ktorý formuje fi remnú kultú-
ru a uprednostňuje vo fi rme celoživotné 
vzdelávanie. Zámerom vzdelávania za-
mestnancov bolo dosiahnutie trvalých 
zmien, najmä vo vedomostiach, zručnos-
tiach a postojoch, ktoré podporujú a zvy-
šujú výkon zamestnancov pri plnení úloh 
a  cieľov vyplývajúcich zo stratégie a  po-
trieb spoločnosti. Odborné vzdelávanie 
bolo zamerané na zvyšovanie kvalifi kač-
nej úrovne zamestnancov v  strojárskom 
priemysle, od  marketingu cez ekono-
miku, fi nancie, daňovníctvo a  legislatívu 
SR a  všeobecné vzdelávanie zamerané 
na komunikáciu, vedenie tímov, riešenie 
konfl iktov, asertivitu, jazykové znalosti, 
vedomosti a  zručnosti v  oblasti riadenia 
ľudských zdrojov a personálneho manaž-
mentu. Vďaka projektu vzdelávania za-
mestnancov fi rma zvýšila svoju konku-
rencieschopnosť na trhu práce. 
Na záver jeden podnetný citát: „Ľudia, 
ktorí sa prestanú učiť, prestanú žiť.“ A pre 
organizácie to platí dvojnásobne! 
Predpokladáme, že aj v  budúcnosti sa 
nám podarí zrealizovať podobné pro-
spešné projekty, ktoré zlepšia prístup 
nezamestnaným, najmä ohrozeným 
občanom, na trh práce, zvýšia úroveň 
kvalifi kácie zamestnancov u zamestnáva-
teľa a  zabezpečia efektívnejšie fungova-
nie trhu práce. 

Mgr. Mária Poljovková, 

odd. APTP, ÚPSVR 
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Okres Senec sa nachádza 25 km vý-
chodne od Bratislavy a tvorí ho 28 
obcí a  jedno  mesto. V súčasnosti 

má mesto Senec 15 500 obyvateľov. Služ-
by zamestnanosti pre obyvateľov nášho 
okresu poskytoval do 31. 12. 2003 Okres-
ný úrad práce Senec. Od 1. 1. 2004 vzni-
kol Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny 
v Pezinku a v Senci - pracovisko Senec. 
Výhodná poloha, priaznivá geológia, 
podnebie, hydrológia a pôdy vytvára-
jú predpoklad na intenzívne využívanie 
a rozmach poľnohospodárstva. Aj keď 
v Senci nie je dominantný priemysel, pre 
mnoho ľudí, a  to nielen z  nášho okresu, 
poskytujú pracovné príležitosti novovy-

budované logistické centrá. Budujú sa 
nové byty, obytné parky s rodinnými do-
mami a bytovkami. Vysoké počty zarade-
ných aj vyradených klientov spôsobuje aj 
blízkosť Bratislavy s možnosťami pracov-
ných príležitostí. Všetky tieto faktory pozi-
tívne ovplyvňujú mieru nezamestnanosti 
v  našom okrese, ktorá aj v  tomto krízo-
vom období ku koncu júna 2009 pred-
stavuje 4,18 %. Keďže rekreácia, turiz-
mus, poľnohospodárstvo a  stavebníctvo 
sú v značnej miere viazané na ročné ob-
dobia, trh práce je značne závislý od se-
zónnosti ponúkaných pracovných miest.
Služby zamestnanosti majú svoj systém 
inštitúcií a nástrojov pomoci a podpory 

pri hľadaní či zmene zamestnania a obsa-
dzovaní voľných pracovných miest so zre-
teľom na pracovné uplatnenie znevýhod-
nených uchádzačov. Práca zamestnancov 
úradu je pri časovo krátkej evidencii za-
meraná najmä na kontakt s klientmi, ktorí 
sa chcú zorientovať na trhu práce v regió-
ne a potrebujú informácie,  rady, databá-
zu pracovných ponúk a   možnosti, ako 
riešiť svoju situáciu. Najpočetnejšie sku-
piny predstavujú klienti evidovaní do 3 
a do 6 mesiacov. 
Aj keď v  porovnaní s  ostatnými okresmi 
Slovenska je situácia na trhu práce u nás 
lepšia, našim klientom sa rôzne prekáž-
ky nevyhýbajú. Poradenské služby sú pre 
všetkých, ktorí z rôznych dôvodov strati-
li prácu, ale mnohí pri hľadaní nového za-
mestnania nespolupracujú, sú málo ak-
tívni, sociálne neprispôsobiví, s  rôznymi 
hendikepmi, ďalší sú z problémových ro-
dín, iným chýba sebavedomie.

Služby zamestnanosti sú aj z toho dôvo-
du najmä o  ľudskom prístupe, vytvore-
ní vzťahu dôvery medzi zamestnancom 
a  klientom, hľadaní postupov na odstrá-
nenie prekážok a  až potom môže dôjsť 
k  zhodnoteniu osobnostných a  odbor-
ných predpokladov klienta a určeniu cie-
ľov na návrat na trh práce. 
Každý chce byť vo svojom živote užitoč-
ný a úspešný, chce sa presadiť, materiál-
ne zaistiť seba a svoju rodinu a zaradiť sa 
do spoločnosti. Kvalitné služby zamest-
nanosti, o  ktoré sa na úrade, pracovis-
ku Senec, snažia všetci zamestnanci, sú 
prispôsobené individuálnym potrebám 
klientov, sú prevenciou dlhodobej neza-
mestnanosti i zárukou zamestnanosti pre 
všetkých.

Mgr. Anežka Vicenová, 

OSZ Senec, ÚPSVR Pezinok 

 Zamestnanosť a sociálna politika10|11

Služby zamestnanosti v okrese Senec
predstavujeme

spolu 

počet UoZ

prírastok 

v mesiaci

úbytok 

v mesiaci

2008
Január 800 156 145
Február 781 121 140
Marec 762 116 135
Apríl 725 121 158
Máj 719 124 130
Jún 714 121 126
Júl 742 131 103
August 720 94 116
September 759 234 195
Október 684 110 185
November 676 124 132
December 702 120 94
2009
Január 811 225 116
Február 940 231 102
Marec 1052 240 128
Apríl 1118 205 139
Máj 1151 196 163
Jún 1232 236 155

MIERA NEZAMESTNANOSTI V OKRESE SENEC

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. II. III. IV. V. VI.I.
2008 2009
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O náročnosti výkonu činnosti odde-
lenia sociálnoprávnej ochrany by 
sme asi mohli hovoriť veľmi veľa. 

Zahŕňa široký okruh problematiky, možno 
ju nazvať komplexom zákonných úprav, 
ktoré sprevádzajú a chránia rodinu a dieťa. 
Rodina je základom každej spoločnosti, 
preto jej každá spoločnosť venuje osobit-
ný význam a  postavenie. Z  činnosti od-
delenia by sme chceli uviesť z  časového 
hľadiska najaktuálnejšie aktivity.
Sanáciu rodinného prostredia sme v roku 
2008 realizovali v  súčinnosti s  občian-
skym združením Návrat a  zážitkový 
program pre deti, zameraný na rozvoj so-
ciálnych zručností, v spolupráci s občian-
skym združením Aliancia žien Sloven-
ska. Príjemný pobyt v krásnom prostredí 
Chvojnice pri Senici prežilo 15 detí. Kon-
cepcia pobytu bola inšpirovaná mýtický-
mi príbehmi. Deti si tu osvojovali normy 
a  pravidlá správania, zvládanie rôznych 
životných situácií, odbúravanie stresu, 
učili sa prezentovať svoje pocity a vlastné 
názory. Realizačný tím po skončení zor-
ganizoval stretnutie, na ktorom vyhod-
notili, i pri pozeraní videonahrávok, zážit-
ky a spomienky.

V  spolupráci s  občianskym 
združením Pre radosť sme zor-
ganizovali pobyt v rekreačnom 
zariadení Duchonka pre 24 
detí. Pre mnohé deti zo soci-
álne slabších rodín to bol ich 
prvý pobyt či letný tábor. Rea-
lizátori sa snažili zabezpečiť de-
ťom prežitie krásneho letného 
tábora. Mali pre ne pripravené 
netradičné hry, bohatý kultúr-
ny a športový program. Mali k dispozícii na-
fukovací hrad, šmykľavky, trampolíny, au-
tíčka a motorky na elektrický pohon, autá 
na diaľkové ovládanie, ale aj diskotéku 
s  profesionálnou aparatúrou a  mixážnym 
pultom. Zúčastnili sa výletov do krásneho 
okolia, navštívili kúpalisko v Topoľčanoch. 
Cieľom všetkých aktivít bolo deti naučiť 
zmysluplne tráviť voľný čas a  snaha o  za-
bezpečenie adaptácie detí zo sociálne slab-
ších rodín na podmienky v klasickom det-
skom prostredí a  kolektíve, so zámerom 
predísť asociálnemu správaniu, spoluvytvá-
rať u detí pozitívny prístup k životu, formo-
vať ich schopnosť spolupracovať s ostatný-
mi, posilňovať hrdosť na vlastné úspechy 
a radosť z novovytvorených priateľstiev. 

Tento rok sa výchovno-rekreačný pobyt 
uskutoční v horskom prostredí rekreač-
nej oblasti Poždol, Veľké Uherce pre 18 
detí. V okolí športového areálu sú turis-
tické chodníky, ktoré umožňujú fakul-
tatívne výlety do Arboréta v  Mlyňa-
noch, návštevu rodiska Ľudovíta Štúra 
i Zubrej zvernice v Topoľčanoch, jasky-
ne a  ďalšie. Okrem rôznych športových 
a zábavných aktivít prebehne aj beseda 
s právnikom, sudcom, príslušníkmi poli-
cajného zboru k téme porúch správania 
a  ďalším aktuálnym témam súvisiacim 
s právnou ochranou detí.

Mgr. Elena Jaslovská, 

odd. SPOD a SK

Z činnosti oddelenia SPOD a SK v Pezinku

Nezamestnanosť (zamestnanosť) v okrese Pezinok

Úrad práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny v  Pezinku, okres Pezinok, mal 
ku koncu mesiaca jún 2009 v evi-

dencii 1 530 uchádzačov o zamestnanie, 
čo predstavovalo 4,96 percenta. V porov-
naní s rovnakým obdobím roku 2008, keď 
bol počet evidovaných nezamestnaných 
885, sme zaznamenali nárast o  45,3 %. 
Historicky najnižšiu mieru nezamestna-
nosti sme dosiahli v  apríli 2007, evido-
vali sme 824 uchádzačov o  zamestnanie 
a mieru nezamestnanosti 2,79 %. Súhrnne 
môžeme povedať, že od apríla 2007 až do 
konca augusta 2008 sa miera nezamest-
nanosti pohybovala v priemere na úrovni 
2,87 %, čím sa okres Pezinok pravidelne 
dostával na popredné miesta s najnižšou 
mierou nezamestnanosti v rámci okresov 
celého Slovenska. 
Bohužiaľ, tak ako ostatné regióny, aj Pezi-
nok v  závere roka začal pociťovať vplyv 
hospodárskej krízy. Prepúšťanie a  nižší 
počet vhodných pracovných príležitostí 
mali za následok postupný nárast uchá-
dzačov v  evidencii nášho úradu. Ten-
to trend pokračoval aj v roku 2009, hoci 
v  poslednom období sledujeme mierne 
stabilizovanie situácie a k  poklesu poč-

tu nezamestnaných nedochádza. Náš 
región si naďalej udržuje pomerne níz-
ku mieru nezamestnanosti, čo je výsle-
dok širšej ponuky zamestnaní v regióne, 
ako aj blízkosť hlavného mesta Bratisla-
vy, kde je dostatok voľných pracovných 
miest. Ďalším nepochybným dôvodom 
je individuálna práca každého zamest-
nanca odboru služieb zamestnanosti 
s klientom – uchádzačom či záujemcom 
o  zamestnanie. Realizácia nástrojov ak-
tívnej politiky trhu práce,  zapájanie sa aj 
do iných projektov a partnerstiev pomá-
hajú našim klientom lepšie sa orientovať 
na trhu práce a získať zamestnanie.
Samostatnou skupinou sú žiaci stredných 
a  základných škôl v  okresoch Pezinok 
a  Senec. Dlhodobo realizované preven-
tívne aktivity súvisiace s voľbou povola-
nia sa stali jedným z  pilierov oddelenia 
informačno-poradenských a  sprostred-
kovateľských služieb. Dni informačných 
a poradenských služieb spojených s bur-
zami práce už tradične obohacujú naše 
aktivity v závere kalendárneho roka. Vďa-
ka dobrej spolupráci so zamestnávateľ-
mi, základnými a strednými školami, kaž-
doročne zaznamenávame bohatú účasť.

Odbor služieb zamestnanosti sa v  roku 
2008 prioritne zameral na riešenie prob-
lematiky dlhodobo evidovaných uchá-
dzačov o zamestnanie a ich umiestňova-
nie na trh práce. V  priebehu roka 2008 
sa nám darilo systematicky znižovať po-
čet klientov dlhodobo evidovaných. 
Kým v januári 2008 ich počet predstavo-
val 187, v  decembri 2008 poklesol stav 
na 150 dlhodobo evidovaných uchá-
dzačov o zamestnanie v okrese Pezinok. 
V  okrese Senec sme stav dlhodobo ne-
zamestnaných znížili zo 165 v  januá-
ri na 113 v decembri 2008. Celkovo sme 
v roku 2008 umiestnili na trh práce 207 
(v Pezinku), resp. 226 (v Senci) dlhodo-
bo evidovaných klientov. Potešiteľné 
je, že aj v období hospodárskej krízy sa 
nám darí umiestňovať na trh práce túto 
skupinu uchádzačov, a teda aj ich počet 
v evidencii úradu napriek miernemu ná-
rastu je pomerne stabilný. Od začiatku 
roku 2009 sa nám podarilo v  obidvoch 
regiónoch umiestniť 169 uvedených 
klientov.

Mgr. Adrián Demko,

 odd. IO a SS
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Z dôvodu upresnenia informácií, 
ktoré obsahovali články „Náhradné 
výživné, Dotácie, Pomoc v hmotnej 

núdzi“ uverejnené v mesačníku Zamest-
nanosť a sociálna politika č. 7/2009 Ústre-
die práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor 
pomoci v hmotnej núdzi považuje za po-
trebné konštatovať nasledovné:
V článku o náhradnom výživnom je ne-
správne uvedená informácia o rozhodo-
vaní oddelenia pomoci v hmotnej núdzi 
o priznaní náhradného výživného pod-
ľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom ko-
naní a o povinnosti oddelenia pomoci v 
hmotnej núdzi podávať trestné oznáme-
nie orgánom činným v trestnom kona-
ní vo veci neplnenia si vyživovacej povin-
nosti voči povinnému. 
Pôsobnosť na rozhodovanie o náhrad-
nom výživnom je upravená v § 5 záko-
na č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživ-
nom, pričom na konanie o náhradnom 
výživnom sa vzťahujú všeobecné pred-
pisy o správnom konaní, ak tento zákon 
neustanovuje inak. Interná norma č. IN-
051/2008 upravuje kompetenciu na po-
dávanie podnetu na začatie trestného 
stíhania povinnej osoby pre zanedbanie 
povinnej výživy orgánu činnému v trest-
nom konaní tak, že za úrad podáva pod-
net oddelenie sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. 
V článku o dotáciách je nesprávne uvede-
ná informácia o prehodnocovaní nároku 
na dotácie na stravu v auguste a školské 
potreby v septembri a podávaní podne-
tu v prípade podozrenia z trestného činu 
podvodu orgánom činným v trestnom 
konaní v súvislosti s výkonom osobitné-
ho príjemcu. 
V prípade poskytovania dotácií v uvede-
ných mesiacoch ide len o aktualizáciu zo-
znamov detí v súvislosti so začatím nové-
ho školského roka, pričom zoznam detí, 
na ktoré sa poskytuje dotácia na stra-
vu, sa mesačne dopĺňa o nové deti. Do-

hľad nad výkonom osobitného príjem-
cu podľa zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi nemá žiadnu súvislosť s poskyto-
vaním dotácie na výkon osobitného prí-
jemcu dávky a príspevkov podľa výnosu 
MPSVR SR o poskytovaní dotácií. Zákon 
o pomoci v hmotnej núdzi neupravuje 
pôsobnosť úradu podávať podnet orgá-
nom činným v trestnom konaní v prípa-
de podozrenia z trestného činu podvodu 
z dôvodu výkonu funkcie osobitného prí-
jemcu obcou. Vo vzťahu k trestnému činu 
podvodu má úrad podľa zákona o pomo-
ci v hmotnej núdzi takúto povinnosť len 
v prípade podozrenia z trestného činu 
podvodu spáchaného občanom v hmot-
nej núdzi (§29 ods.4 tohto zákona). Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny ako štát-
ny orgán má podľa osobitného predpisu 
povinnosť oznamovať orgánom činným v 
trestnom konaní podozrenie zo spácha-
nia akéhokoľvek trestného činu. 
V článku o pomoci v hmotnej núdzi je ne-
správne uvedená informácia o pôsobnos-
ti na rozhodovanie o dávke a príspevkoch 
podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správ-
nom konaní v znení neskorších predpisov 
a tiež informácia, že k dávke v hmotnej 
núdzi po splnení zákonom stanovených 
podmienok môžu zamestnanci vyplatiť aj 
príspevky. 
Pôsobnosť na rozhodovanie o dávke 
a príspevkoch je upravená v § 23 záko-
na o pomoci v hmotnej núdzi, pričom na 
konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní, ak tento zákon ne-
ustanovuje inak. Na príspevky k dávke 
vzniká po splnení podmienok stanove-
ných v zákone o pomoci v hmotnej núdzi 
zákonný nárok, pričom dávka a príspev-
ky k dávke sa vyplácajú v jednej sume ako 
rozdiel medzi sumou nárokov a príjmom 
a nie samostatne.

JUDr. Eva Spitzerová,
riaditeľka odboru pomoci v hmotnej núdzi 

Upresnenie informácií Športový deň 
v Detskom domove Štúrovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách sa týmto ospravedlňuje či-
tateľom časopisu č. 7/2009 „Zamestnanosť a sociálna politika“ za neúplné 
uverejnenie niektorých údajov v článkoch „Náhradné výživné“, „Dotácie“ 

a  „Pomoc v hmotnej núdzi“.
Neúplnosť údajov, ktorá mohla spôsobiť zlý výklad obsahu uvedených článkov, 
bola zapríčinená snahou o poskytnutie čo najväčšieho množstva informácií vo vy-
medzenom rozsahu s rešpektovaním priestorového obmedzenia.

Ďakujeme za pochopenie

Mgr. Jana Petrakovičová,

riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Malacky)

 ÚPSVR
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Úsmev a  radosť. Týmito slovami 
možno charakterizovať športový 
deň pre deti z  Detského domova 

Štúrovo. Zorganizoval ho Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch 
dňa 10. 07. 2009. Toto podujatie sa usku-
točnilo v priestoroch detského domova už 
po druhýkrát.
Program športového dňa bol priprave-
ný v  spolupráci s  detským domovom. 
Všetkých účastníkov na slávnostnom 
otvorení privítal riaditeľ DeD Ing. Ján Pap-
šo a riaditeľka ÚPSVR v Nových Zámkoch 
Ing. Helena Bohátová. Po úvodných slo-
vách menšie deti prekvapili  milým tan-
com, ktorý si pripravili pod vedením 
svojej vychovávateľky. Po ofi ciálnom 
otvorení nasledovali súťažné disciplíny.
Staršie deti boli rozdelené do dvoch sku-
pín, kde si pod vedením svojich vychová-
vateľov a  sociálnych kurátoriek zmerali 
sily v stolnom tenise a vo futbale. Tí naj-
menší sa predviedli v disciplínach ako sú 
hod loptou na cieľ, beh a v iných detských 
hrách. Vo všetkých disciplínach deti preja-
vovali svoju bojovnosť a šikovnosť.  Poča-
sie počas celého dňa bolo príjemné, deti 
mali výbornú náladu, chuť a elán ukázať 
všetkým svoju športovú zdatnosť. 
Po ukončení všetkých športových akti-
vít boli deti za skvelé výkony odmenené 
sladkosťami a veľkým potleskom, čo vy-
čarilo na ich tvárach  úsmev a  prejav vďa-
ky. Veríme, že na tento deň budú nielen 
deti, ale aj my organizátori dlho spomínať 
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník špor-
tového dňa v Detskom domove Štúrovo. 

Mgr. Lucia Kecskésová,
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
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Objednávateľom výberového poho-
voru boli zástupcovia fi rmy, ktorá 
stavia Slovakiaring – jedinečný au-

tomobilový okruh v  strednej Európe. Au-
todráha bude mať parametre zodpoveda-
júce súťažiam formuly 1. Zároveň sa budú 
na nej konať aj automobilové preteky to-
várenských značiek a motocyklové preteky 
európskeho významu.
Areál sa nachádza asi 7 km od Dunajskej 
Stredy. Prvé dokončovacie práce sú naplá-
nované už na mesiac september. 
Maketa celého okruhu aj s popisom priľah-
lej infraštruktúry (hotel, reštauračné a uby-
tovacie zariadenia, zdravotnícke centrum 

    a  iné obslužné zariadenia) 
naznačuje, že na 

jeho chod bude potrebné zamestnať asi 
150 osôb – najmä  traťových komisárov, 
dráhových časomeračov, kontrolných pra-
covníkov, ale aj údržbárov, vrátnikov - in-
formátorov, upratovaciu čatu a  ďalší po-
mocný a obslužný personál. Potešiteľné je, 
že sa mnohé z týchto činností ponúkajú aj 
osobám so zdravotným postihnutím a mla-
dým ľuďom – absolventom. 
Pred organizovaním výberového konania 
sa dvanásť zamestnancov odboru služieb 
zamestnanosti, vrátane sprostredkovate-
liek, zúčastnilo na exkurzii priamo v teréne, 
kde sa bližšie zoznámili s  rozmiestnením 
areálu a hlavne s celkovou predstavou ma-
jiteľov o  blízkych i  dlhodobých zámeroch, 
ktoré spočívajú v organizovaní automobi-
lových a  motocyklových súťaží európske-

ho rangu. Okruh a  jeho príslušen-
stvo bude k dispozícii 

aj pre ši-

rokú verejnosť pri organizovaní tzv. ško-
ly šmyku, skúšobných a tréningových jázd. 
Súčasťou aktivít na okruhu bude aj moder-
ná motokárová dráha.
Na výberových konaniach sa zúčastnilo 
53 zdravotne postihnutých UoZ a  43 UoZ 
– absolventov. Zástupcovia fi rmy premiet-
li vizuálnu prezentáciu s odborným výkla-
dom, ktorá vyvolala pozitívny ohlas a väčši-
na z oboch skupín UoZ prejavila predbežný 
záujem o prácu na Slovakiaringu.
Možno teda konštatovať, že nová a  zaují-
mavá aktivita v  našom regióne čiastočne 
zlepší situáciu na trhu práce, otvorí mož-
nosti aj tým UoZ, ktorí sa len s veľkými ťaž-
kosťami vyrovnávajú so súčasnou nepriaz-
nivou situáciou a  mnohým z  nich svitne 
nádej na sebarealizáciu a preukázanie svo-
jich schopností. Zároveň sa výraznejšie zvi-
diteľní náš okres, zatraktívni sa všeobecný 
záujem o  športovú činnosť. Motoristický 
šport môže prispieť aj k rozvoju automobi-
lového priemyslu. V neposlednom rade po-
zitívne ovplyvní rozvoj cestovného ruchu 
a najmä – v čo dúfame – pomôže rozhýbať 
trh práce v regióne.

Mgr. Tibor Lelkes,  

oddelenie IPSS, ÚPSVR Dunajská Streda

SLOVAKIARING DS
Lahôdka pre motoristov a šanca pre nezamestnaných
V priestoroch IPS na ÚPSVR v Dunajskej Strede uskutoč-
nili 10. a 13. júla 2009 výberové pohovory so skupinami 
zdravotne postihnutých UoZ a UoZ – absolventmi. Poho-
vory boli špecifi cké tým, že aj v súčasnej zlej hospodárskej 
situácii na trhu práce a nedostatku voľných pracovných 
miest sa objavila ponuka, ktorá prítomných oslovila. 
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Oddych v prírode

V  neľahkých dňoch preplnených 
prácou s klientmi a prípravou opatrení 
v  rámci nástrojov aktívnej politiky 

trhu práce sa zopár ľudí pod organizačným 
vedením Moniky Hrčkovej z  oddelenia 
nástrojov APTP rozhodlo stráviť jedno pekné 
piatkové júnové popoludnie v prírode pri 
opekaní. 
Miestom párty sa stala Včelnica v Malackách. 
Netušili sme, že ponuka oddýchnuť si 
v  prírode bude mať taký ohlas. Záujem 
zapojiť sa prejavila väčšina spolupracovníkov 
- kamarátov a akcia sa premenila na stretnutie 
kolegov počnúc riaditeľkou úradu,  cez 
pracovníkov odboru služieb zamestnanosti, 
informatiky, až po osobný úrad a EURES. 
Párty v prírode sa vydarila aj vďaka peknému 
počasiu, romantickému posedeniu pri 
ohníku a opekanej slaninke a zemiakom, 
grilovaným kurčatám, dobrej hudbe 
a športu. Akcia poslúžila na  zregenerovanie 
našich psychických síl a prispela k upevneniu 
vzájomných vzťahov. 

Mgr. Pavla Turkovičová, 

oddelenie IP a SS, ÚPSVR Malacky

Foto: Mgr. Miroslav Borák

Posedenie spríjemnili kolegovia s gitarami 

Úsmev získal pre deti vyše 60-tisíc eur Spoločnosť Úsmev ako dar v  spolu-
práci so spoločnosťou Nestlé Slo-
vensko, s. r. o., a s podporou inter-

netového servera topky.sk a rádia Jemné 
melódie, ukončila projekt Pomôžme de-

ťom s Úsmevom. Od 1. do 30. júna 2009 
v uliciach krajských miest rozdávali dob-
rovoľníci Úsmevu ako dar retroplechovky 
z limitovanej edície kávy Nescafé Classic 
s historickým dizajnom. Do projektu sa 
zapojili všetky regionálne pobočky Spo-
ločnosti Úsmev ako dar. 
Projekt zožal obrovský úspech, pretože sa 
podarilo získať fi nančné prostriedky vo 
výške 64 211,83 € = 64 164 ks plechoviek 

(1 934 445,59 Sk). Symbolický šek odo-
vzdal Spoločnosti Úsmev ako dar zástup-
ca za Nestlé Slovensko Jozef Mokrý a  za 
Nestlé Česká republika Martin Rosnička 
na tlačovej konferencii v bratislavskom 
hoteli Kyjev. Získané fi nančné prostried-
ky sa použijú na rozvojové aktivity spo-
ločnosti Úsmev ako dar pre deti žijúce 
v  detských domovoch, na vzdelávanie, 
podporu a pomoc rodinám v kríze a pod-
poru náhradných rodín na Slovensku.
Projekt pozitívne hodnotí aj Ústredie prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, za ktoré odo-
vzdala blahoželanie k  vyzbieranej sume 
Katarína Kovalančíková.
Všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a za 
symbolickú cenu získali plechovku Nes-
café, ďakujeme. 

Katarína Hlavandová, manažérka pre PR
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Učili sa „profi“ rodičovstvu
ÚPSVR v Michalovciach zorganizoval v júli už tretiu prípravu na profe-
sionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Na podujatí sa zúčast-
nilo desať záujemcov, ktorí si okrem teoretickej prípravy osvojovali 
i zručnosti, predovšetkým simulácie konkrétnych situácií, ktoré môžu 
pri výkone profesionálneho rodičovstva reálne nastať. Organizátori vy-
chádzali zo skúseností z predchádzajúcich príprav a snažili sa niektoré 
témy ešte viac zatraktívniť. Program teoretickej prípravy bol rozčlenený 
na 60 hodín, počas ktorých im prednášali odborníci v oblasti náhradnej 
starostlivosti,  pôsobiaci na rôznych úrovniach – psychológovia referá-
tu poradensko-psychologických služieb, sociálny pracovník oddelenia 
SPOD a SK, sociálny pracovník a špeciálny pedagóg Detského domova 
v Michalovciach, psychológ Detského domova Slovenské Nové Mesto. 
Všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na prezentácii odborných tém,  chce-
me aj touto cestou poďakovať. 
Po absolvovaní prípravy záujemcovia o „profi “ rodičovstvo dostali po-
tvrdenia o príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostli-
vosti a k úspešnému novému pracovnému uplatneniu, ktoré v sebe za-
hŕňa aj veľký podiel osobnostnej výbavy, im zablahoželala i riaditeľka 
Detského domova Michalovce.

Mgr. Adriana Krepelková, ÚPSVR Michalovce

V areáli Vojenskej zotavovne na 
Zemplínskej šírave sa 11. júna 
2009 konal branno-športový 

deň úradu PSVR Michalovce. Po sláv-
nostnom otvorení, ktorého sa ujala 
riaditeľka úradu Ing. Tatiana Raničo-
vá, nasledovali prednášky súvisiace 
s bezpečnosťou pri práci, zabezpeče-
ním osobnej hygieny (prevencia pred 
nákazlivými ochoreniami) a o posky-
tovaní a ochrane osobných údajov.
Poobede nasledovali športové dis-
ciplíny, v ktorých súťažili družstvá vo 
volejbale a nohejbale, ale   aj jednot-
livci v  ruských kolkoch a sudoku. 
Po vyhodnotení športových výkonov 
a ocenení najúspešnejších očakávala 
zamestnancov voľná zábava a chutný 
guľáš, ktorý nemalou mierou prispel 
k dobrej nálade.
Zárukou úspešnosti branno-športo-
vého dňa bolo slnečné počasie, dobré 
jedlo, vynikajúci súťažiaci a, samozrej-
me, aj dobrá nálada zamestnancov 
úradu.

Mgr. Adriana Krepelková, 

ÚPSVR Michalovce

Branno-športový deň v Michalovciach
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Druhá polovica 20. storočia a  za-
čiatok tohto storočia boli dlhým 
obdobím ekonomickej prospe-

rity v mnohých krajinách sveta. Na konci 
prvého desaťročia 21. storočia však svet 
neočakávane čelí hlbokej recesii, podob-
nej tej z  konca 20. rokov minulého sto-
ročia. Hrozba straty zamestnania, neza-
mestnanosti, znehodnotenia kvalifi kácie, 
chudoby a  sociálneho vylúčenia sa už 
dotkla značnej časti svetovej populácie. 
Dosahy prebiehajúcej krízy na životy ľudí, 
ich osobný, vzdelávací a profesijný vývin, 
ako aj na ich sociálnu inklúziu a  aktív-
nu účasť na živote spoločnosti, sú veľmi 
vážne a v nasledujúcich rokoch ovplyvnia 
sociálnu a  politickú stabilitu v  mnohých 
krajinách. 
Kariérové poradenstvo, profesijná orien-
tácia, postavené na osobných potrebách, 
záujmoch a  schopnostiach, je primárne 
určené na to, aby jednotlivcom pomáha-
lo pri realizácii a riadení ich kariéry v prie-
behu života. Kariérové poradenstvo plní 
tiež životne dôležitú úlohu pri udržiavaní 
vysoko kvalifi kovanej a ekonomicky živo-
taschopnej spoločnosti a dôležitú úlohu 
zohráva pri podpore udržateľného hos-
podárskeho rastu a sociálnej stability. 
Ako uznanie potenciálneho pozitívne-
ho vplyvu poradenstva európski ministri 
školstva schválili v r. 2008 rezolúciu, ktorá 
poukazuje na pozitívny vplyv kariérového 
poradenstva na fungovanie a efektívnosť 
vzdelávacieho systému, trhu práce, na ak-
tívne občianstvo a sociálnu inklúziu. 
Výzvy, ktorým čelia praktici a poskytova-
telia kariérového poradenstva, sa odvte-
dy znásobili a dnes  treba reagovať na úlo-

hy, ktoré sú priamym dôsledkom súčasnej 
hospodárskej krízy. Keďže nie sú v pozícii, 
aby mohli vytvárať nové pracovné mies-
ta alebo vzdelávacie možnosti a  nema-
jú ani moc zmeniť celkovú hospodársku 
a  fi nančnú situáciu, môžu pomôcť tým, 
že budú reagovať na čoraz širšie a menia-
ce sa potreby narastajúceho počtu klien-
tov a  zákazníkov, ktorí ich vyhľadávajú s 
cieľom poskytnutia poradenských služieb 
v ich ťažkom období života. 
Na to, aby bolo možné poskytnúť klien-
tom podporu a budovať ich stratenú dô-
veru, musia byť krajiny pripravené. Mali 
by  mať dostatok zdrojov potrebných na 
uspokojenie týchto potrieb a mali by sa 
zároveň uistiť, že majú dostatok kvalifi ko-
vaných a kompetentných poradcov, ktorí 
budú môcť pomôcť klientom vyrovnať sa 
s problémami. 
AIOSP/IAEVG ako najväčšie celosveto-
vé združenie kariérových poradcov vyzý-
va poskytovateľov poradenských služieb, 
poradcov a tvorcov politík, aby zvýšili úsi-
lie pri poskytovaní služby, ktorá pomáha 
ľuďom prekonať dosahy súčasnej krízy, 
prispôsobiť sa rýchlym zmenám na trhu 
práce a prispieva k dlhodobým sociálnym 
a  ekonomickým výsledkom ekonomicky 
zameraného poradenstva.  

Maximalizovať potenciál sveta prostredníc-
tvom poradenstva.

Preklad z anglického originálu (http://www.iaevg.org/iaevg/nav.

cfm?lang=2&menu=1&submenu=7): 

 PhDr. Štefan Grajcár 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

– odbor poradenstva a zvyšovania zamestnanosti

HODNOTA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA V EKONOMICKEJ KRÍZE
Jyväskylä/Fínsko, 5. júna 2009
Pri príležitosti medzinárodnej konferencie IAEVG – Medzinárodnej asociácie pre študijné 
a profesijné poradenstvo s názvom „Súdržnosť, spolupráca a kvalita v kariérovom poraden-
stve“, výkonný výbor IAEVG vydáva nasledujúce vyhlásenie pre tlač/oznámenie o hodnote 
kariérového poradenstva v časoch ekonomickej krízy:

Association internationale d´orientation scolaire et professionelle 
International Association for Educational and Vocational Guidance
Internationale Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung
Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional
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Od čias prijatia a  následnej imple-
mentácie Sektorového operačné-
ho programu Ľudské zdroje v  r. 

2004 sa v našom odbornom jazyku a od-
bornej komunikácii pomerne často vysky-
tuje pojem kariérne poradenstvo. Dovolil 
by som si upozorniť na (v tomto kontexte) 
nie celkom správne používané adjektívum 
kariérne. 
Vzťahové prídavné meno kariérny je odvo-
dené od podstatného mena kariéra. Pod-
ľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 
(Veda 2003) sa pod týmto pojmom rozu-
mie „úspešný postup v  rozličných život-
ných oblastiach (ustálené výrazy ako ume-
lecká, politická kariéra, túžiť po kariére, robiť 
kariéru – rýchlo postupovať v  postave-
ní, hodnostiach ap.)“. Akademický Slovník 
cudzích slov (SPN 2005) podstatné meno 
kariéra defi nuje ako „úspešný postup 
v zamestnaní, v určitej činnosti, (rýchle) 
vzostupná, úspešná životná dráha (vedec-
ká, politická, športová kariéra)“. Pokiaľ ide 
o  odvodené prídavné mená, prvý zdroj 
uvádza kariérový, kariérny, pričom ako prí-
klad je tu uvedený k. postup, z čoho mož-
no usudzovať, že môže ísť tak o kariérový, 
ako aj o kariérny postup, ale aj kariérny dip-
lomat – ktorý prešiel všetkými stupňami 
diplomatických funkcií. Druhý zdroj ako 
odvodené prídavné meno uvádza len ka-
riérový bez bližšieho vymedzenia. 
V  januári 2007 slovenské Euroguidan-
ce centrum požiadalo Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra SAV o  stanovisko k  pou-
žívaniu niektorých odborných pojmov 
v  tejto oblasti. Z  ich písomnej odpovede 
uvádzam: 

„Do  slovenčiny sa slovo kariéra dosta-
lo už dávnejšie z  francúzštiny a použí-
va sa ustálene vo význame úspešný po-
stup v  rozličných životných oblastiach. 
V  takomto význame nájdete slovo karié-
ra v Krátkom slovníku slovenského jazyka 
(je aj na www.juls.savba.sk), aj v  sloven-
ských slovníkoch cudzích slov. Vzťahové 
prídavné mená od podstatného mena ka-
riéra sú kariérový (napr. kariérový postup) 
a kariérny. Tvar kariérny sa používa v spo-
jení kariérny diplomat označujúcom dip-
lomata, ktorý prešiel všetkými stupňami 
diplomatických funkcií. Dnes často použí-
vané spojenie kariérové poradenstvo (nie 
kariérne poradenstvo) by sa malo používať 
iba v prípade, že ide o poradenstvo, ako 
úspešne urobiť kariéru, teda čo robiť, aby 
sa osoba rozvíjala a postupovala v karié-
re. Význam slova kariéra v  slovenčine je 
totiž úzko zviazaný s pojmom úspech. 
Kariérové poradenstvo by sme si nema-
li zamieňať s  profesijným poradenstvom, 
ktoré sa zameriava na výber vhodnej 
profesie pre žiakov alebo uchádzačov 
o  zamestnanie (vzhľadom na ich pred-
poklady a  na momentálny stav na trhu 
práce, resp. jeho očakávaný vývin). Tu 
anglické slovo career prekladáme slo-
venskými ekvivalentmi profesia alebo 
zamestnanie (porov. 3 významy angl. 
podstatného mena career: 1. dráha, let, 
rozbeh; 2. (úspešná) životná dráha, karié-
ra; 3. povolanie, zamestnanie, profesia). 
Spomeňme si na klasickú anglickú kon-
verzačnú tému „My Future Career“ a  jej 
slovenské slohové náprotivky „Čím bu-
dem“ alebo „Čím chcem byť“.

Nie so všetkým z tejto citácie možno z od-
borného hľadiska súhlasiť, sporné sú naj-
mä tvrdenia v druhom odseku. Treba však 
brať do úvahy, že ide o  stanovisko jazy-
kovedcov, teda expertov na jazykové, nie 
kariérové poradenstvo. Z  nášho pohľa-
du je najdôležitejšie vyjadrenie: „tvar ka-
riérny sa používa v  spojení kariérny dip-
lomat označujúcom diplomata, ktorý 
prešiel všetkými stupňami diplomatic-
kých funkcií“. V súlade s týmto vymedze-
ním sa následne pojmy kariérový a kariér-
ny začali v odbornej komunikácii používať 
diferencovane, a to tak v prekladoch, naj-
mä z  angličtiny, ako aj v  pôvodných tex-
toch. Prídavné meno kariérový sa dôsled-
ne používalo napr. v preklade publikácie 
OECD Kariérové poradenstvo – príručka 
pre tvorcov koncepcií (OECD/SAAIC – Eu-
roguidance centrum 2005; výskyt prídav-
ného mena kariérový vo všetkých tvaroch 
tu bol celkom 641-krát, adjektívum kariér-
ny sa vyskytlo iba raz, a to v kontexte „ka-

riérny rast poradcov“), podobne je to aj 
v pôvodnej Stratégii celoživotného vzdelá-
vania a  celoživotného poradenstva, ktorú 
vláda SR schválila v apríli 2007 (slovo ka-
riérový sa tu vyskytuje v spojeniach karié-
rové poradenstvo, kariérový poradca, karié-
rový rast, kariérová zmena, výraz kariérny 
sa v texte nevyskytuje ani raz). K používa-
niu kariérový v súvislosti s poradenstvom 
a  príbuznými konotáciami sa väčšinovo 
prikláňajú aj v Českej republike (viď napr. 
knižná publikácia Jany Zapletalovej – 
Hany Vaňkovej Kariérové poradenství – pří-
tomnost a budoucnost, IPPP ČR 2006). 
Zaujímavé je porovnanie niektorých poj-
mov vo vyhľadávači Google. Pri zada-
ní pojmu kariérové poradenstvo dosta-
neme celkom 73 300 odkazov, v prípade 
kariérneho poradenstva je to však až 
180  000 odkazov, ak však zadáme český 
pojem kariérové poradenství, dostane-
me 140  000 odkazov, kariérní poraden-

ství poskytne už len 69  800 odkazov, čo 
síce nie je matematicky presne, ale pred-
sa len obrátený pomer ako v prípade slo-
venských výrazov. Tento rozdiel možno 
vysvetliť najmä už v  úvode spomínaným 
Sektorovým operačným plánom Ľudské 
zdroje, v ktorom sa väčšinou používa po-
jem kariérny (výskyt celkom 16-krát, pri-
čom prídavné meno kariérový len tri 
razy); zaujímavé však je zistenie, že v tex-
te sa oba výrazy používajú ako synonymá, 
keď tu nachádzame tak slovné spojenie 
kariérne poradenstvo, ako aj kariéro-

vé poradenstvo. Väčšinový výskyt pojmu 
kariérny v praxi na Slovensku je spôsobe-
ný najmä tým, že predkladatelia projek-
tov zameraných na rôzne aspekty karié-
rového poradenstva museli akceptovať 
stanovisko schvaľovateľa (Ministerstva 
školstva SR), odvolávajúce sa na SOP ĽZ, 
a  výraz kariérový museli nahradiť výra-
zom kariérny vo všetkých tvaroch. Pre-
zentácia informácií o  týchto projektoch 
a  súvisiacich aktivitách následne ovplyv-
nila aj frekvenciu spomínaných výrazov 
na internete. 

Záver: 
Vzťahové prídavné mená kariérový a ka-

riérny v  spojení s  podstatnými menami 
ako vývin, rast, zmena, poradenstvo, po-
radca nemožno vnímať ako synonymá, 
vzhľadom na vyššie uvedené argumenty 
a  najmä podporné stanovisko JÚ ĽŠ SAV 
v  súvislosti s  poradenstvom, ktoré uchá-
dzačom a záujemcom o zamestnanie po-
skytujeme na úradoch práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ale aj v súvislosti s poraden-
stvom poskytovaným inými subjektmi žia-
kom a študentom škôl, či ďalším cieľovým 
skupinám odporúčame používať prídav-
né meno kariérový (kariérový vývin, rast, 
rozvoj,  poradca, kariérové poradenstvo  
a pod.).

PhDr. Štefan Grajcár, 

odbor PZZ, Ústredie PSVR

Kariérny či kariérový?
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Čo budete v Holandsku potrebo-
vať? 
Všeobecné podmienky

Ak chcete zotrvať určitý čas na území Ho-
landska, musíte:

 ■ vlastniť platný pas; mať uzatvorené 
zdravotné poistenie (ak dĺžka vášho po-
bytu presiahne obdobie 6 mesiacov); 
mať adekvátne fi nančné prostriedky, 
povolenie na pobyt.

Povolenie na pobyt

Aby ste ako občan členského štátu EÚ zís-
kali povolenie na pobyt, musíte v rámci 
8 dní od vášho príchodu kontaktovať 
miestne oddelenie imigračnej polície 
(Vreemdelingenpolitie) alebo mestský/
miestny úrad. Povolenie na pobyt sa vy-
žaduje v každom prípade, bude vydané 
na obdobie vášho pracovného pomeru, 
zvyčajne má podobu magnetickej karty s 
vašou fotografi ou. Budete na to potrebo-
vať tieto dokumenty: 

 ■ pracovnú zmluvu; pas; 2 pasové foto-
grafi e; kópiu rodného listu; vaše SOFI 
číslo

 ■ v niektorých mestách (napr. v Amster-
dame) od vás môžu vyžadovať aj potvr-
denie, že máte trvalú adresu, na ktorej 
bývate, SOFI číslo.

Čo je SOFI číslo

Predtým, ako skutočne začnete v Ho-
landsku pracovať, musíte na miestnom 
daňovom úrade požiadať o pridelenie 
tzv. SOFI čísla – kombinované daňové čís-

lo a číslo sociálneho zabezpečenia. 
Minimálna mzda a tzv. „CAO“ mzda 
Minimálna hrubá mzda v Holandsku pre 
zamestnanca vo veku 23 rokov a viac je 
k 1. januáru 2007 stanovená vo výške 
1 300,80 eura mesačne. Viaže sa k práci 
na plný úväzok, nezahŕňa nadčasovú prá-
cu. Mení sa dvakrát ročne na základe vý-
voja priemerných miezd v krajine. Na roz-
diel od hrubých miezd, čistý zárobok nie 
je stanovený zákonom, môže sa v jednot-
livých sektoroch líšiť v závislosti od výšky 
zrážok napr. na sociálne zabezpečenie. 
CAO mzda – mnohé usmernenia týka-
júce sa miezd môžu byť stanovené v ko-
lektívnych zmluvách (CAO) alebo iných 
kolektívnych programoch. V prípade, že 
sa na vaše zamestnanie vzťahuje takáto 
zmluva alebo program, môžete mať ná-
rok na vyššiu hrubú minimálnu mzdu, ako 
je stanovená, preto sa o tom informujte 
u svojho zamestnávateľa. 
Ak máte pochybnosti o  správnosti vý-
počtu výšky vašej mzdy, treba  prekonzul-
tovať tento problém so zamestnávateľom 
a nájsť riešenie. Ak to nie je možné, ob-
ráťte sa s  prípadnými otázkami resp. so 
sťažnosťou na inšpektorát práce alebo 
miestny súd. 

Ako sa uchádzať v Holandsku 
o prácu? 
Spôsob uchádzania sa o prácu je odlišný 
v závislosti od typu práce, ktorú hľadáte.

Ak zamest- 
návateľ potrebuje 
poľnohospodárskych 
robotníkov a robotníkov 
s nižším odborným vzdela-
ním, uprednostňuje osobný 
pohovor s uchádzačom o prácu, 
pri ostatných profesiách je štan-
dardom zaslať žiadosť o prijatie do 
zamestnania a životopis.
Žiadosť o prijatie

Žiadosť by mala byť krátka, priama 
a praktická, mali by ste v nej uviesť dôvod, 
pre ktorý sa uchádzate o prácu a prečo si 
myslíte, že práve vy ste ten, koho zamest-
návateľ hľadá. 
Životopis

Curriculum vitae – životopis by mal byť 
priamy a praktický, mal by zahŕňať len 
dáta a fakty v chronologickom poradí, 
v rozsahu jednej až dvoch strán formátu 
A4. Musí obsahovať osobné údaje, vzde-
lanie a rekvalifi kácie (vrátane dôležitých 
kurzov), pracovné skúsenosti (s presnými 
dátumami), záujmy a záľuby. Holandskí 
personálni manažéri považujú záujmy 
a sociálne aktivity za veľmi dôležité, pre-
to sa v životopise snažte poukázať na ich 
relevantnosť vo vzťahu k práci, o ktorú sa 
uchádzate. K žiadosti netreba dokladať 
kópie diplomov ani referencie – tie sa po-
žadujú až neskôr. 
Uznávanie diplomov a kvalifi kácií

www.idw.nl – Centrum pre akreditáciu 
a vyhodnocovanie  
www.beroepserkenning.nl – informá-
cie o uznávaní profesionálnych kvalifi kácií
www.minocw.nl/english/studywork/

procedure.html – informácie na web-
stránke ministerstva školstva 

Dane a odvody z pracovnej aktivity
Daň z príjmu je vyberaná v súlade s tzv. 
priehradkovým systémom:

 ■ priehradka 1 – zdaniteľný príjem zo za-
mestnania a vlastníctva domu – prog-
resívna daň s max. sadzbou 52 % 

 ■ priehradka 2 – zdaniteľný príjem z roz-
hodujúceho záujmu (25 %) 

 ■ priehradka 3 – zdaniteľný príjem 
z úspor a investícií (30 %).

DPH – 6 % na potraviny, 19 % ostatné.
Užitočné informácie o  daniach 
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pohovor s uchádzačom o prácu,
pri ostatných profesiách je štan-
dardom zaslať žiadosť o prijatie do 
zamestnania a životopis.
Žiadosť o prijatie

Žiadosť by mala byť krátka, priama 
a praktická, mali by ste v nej uviesť dôvod, 
pre ktorý sa uchádzate o prácu a prečo si 
myslíte, že práve vy ste ten, koho zamest-

 Chcete pracovať v Európskej únii?

HOLANDSKO
Občania Slovenska majú voľný prístup na trh práce do 
tejto krajiny od 1. mája 2007.
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v Holandsku nájdete na www.belas-

tingdienst.nl. 
Príjem a životné náklady 
Holandsko nie je lacnou krajinou, pokiaľ 
ide o živobytie. Väčšina ľudí, ktorí žijú 
v  Holandsku, minie podstatnú časť príj-
mu na fi xné životné náklady. Je bežné za-
bezpečiť si ubytovanie prenájmom bytu 
alebo domu. 
Zdravotné a nemocenské poistenie 
Vyžaduje sa, aby ste si zadovážili poiste-
nie liečebných nákladov. Podľa stanove-
ného mzdového limitu ste automaticky 
poistení vo fonde zdravotného poistenia. 
Ak váš zárobok presahuje tento limit, vy-
žaduje sa (v závislosti od vášho zárobku) 
súkromné poistenie. Liečenie všeobec-
ným praktickým lekárom a odborníkom, 
rovnako aj lieky, sú poskytované zadar-
mo. Mali by ste si zriadiť osobitné poiste-
nie na starostlivosť o chrup.
Platí dohoda Európskych spoločenstiev, 
ktorá umožňuje poskytnutie urgentnej 
lekárskej pomoci v Holandsku bezplatne. 
Formulár E-111  si zaobstarajte pred od-
chodom z krajiny, v ktorej žijete. 
Dôchodkové zabezpečenie 
Holandský dôchodkový systém je založe-
ný na troch pilieroch: 

 ■ štátny program starobných dôchodkov 
 ■ doplnkový dôchodkový program spra-

vovaný zamestnávateľom 
 ■ celý rad účtov založených zamestnan-

cami na obdobie staroby.
Dôchodkový vek v Holandsku je 65 rokov. 
Podnikanie v Holandsku 
Informácie týkajúce sa založenia fi rmy 
rovnako aj vykonávania živnosti nájdete 
na webovej stránke holandskej obchod-
nej komory www.kvk.nl 
Užitočné webstránky: 
www.werk.nl – CWI - služby zamest-
nanosti, www.undutchables.nl  - per-
sonálna agentúra pre holandsky neho-
voriacich, www.jobcenter.nl, www.

jobnews.nl, www.jobbingmall.nl, 

www.medweb.nl, www.clickwork.

nl - databázy pracovných miest, www.

government.nl  - vláda, www.belas-

tingdienst.nl  - daňový úrad, www.ind.

nl  - imigračný a naturalizačný úrad.
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Voľné štátnozamestnanecké miesta v rezorte PSVR
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KRAJ: BRATISLAVSKÝ

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODI-

NY BRATISLAVA 

VK 2009/22/2 

Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor 
rozpočtu a fi nancovania
Odbor štátnej služby:  2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčná, koordinačná a  meto-
dická činnosť v procese fi nancovania Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny a  úradov práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny z  prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Samostatné odborné činnosti v  oblasti 
rozpočtovania a fi nancovania.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet, 
Microsoft  Powerpoint
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné či-
nitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať sa, 
analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita, schop-
nosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. 
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, 
rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, č. 523/2004 Z. z. o roz-
počtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, č. 278/1993 Z. z. 
o  správe majetku štátu v  znení neskorších pred-
pisov, č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení ne-
skorších predpisov, č. 291/2002 Z. z. o Štátnej po-
kladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
Koncepcia fi nančného riadenia štrukturálnych 
fondov, č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti 
v  platnom znení, Koncepcia fi nančného riadenia 
štrukturálnych fondov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/23/2 

Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor 
rozpočtu a fi nancovania
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčná, koordinačná činnosť 
v procese fi nancovania Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a ro-
diny z  prostriedkov štátneho rozpočtu. Odborné 
činnosti v oblasti rozpočtovania a fi nancovania.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. ale-
bo II. stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet, 
Microsoft  Powerpoint

Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a  fl exibilita, 
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a  služieb zamestnanosti a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov, č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 431/2002 
Z. z. o  účtovníctve v  znení neskorších predpisov, 
č. 291/2002 Z. z. o  Štátnej pokladnici a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

VK 2009/24/2

Názov pozície: hlavný radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor 
správy a prevádzky
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Hlavné úlohy: Koncepčné, systémové a metodic-
ké činnosti v oblasti verejného obstarávania s roz-
hodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejné-
ho obstarávania.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa, vítané ekonomické vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet, 
Microsoft  Powerpoint
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzde-
lávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a  fl exibilita, 
schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, znalosť zákonov č. 312/2001 Z. z. o  štát-
nej službe a  o  zmene a  doplnení niektorých zá-
konov v  znení neskorších predpisov, č. 453/2003 
Z. z. o  orgánoch štátnej správy v  oblasti sociál-
nych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zme-
ne a  doplnení niektorých zákonov, č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, č. 25/2006 o  verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: odborná 
spôsobilosť na verejné obstarávanie

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 

/ 23 / 2, VK 2009 / 23 / 3, VK 2009 / 23 / 4:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Eva Veselá
Telefón: 02/20 455 868
Fax: 02/20 455 777
E-mail: eva.vesela@upsvar.sk
Adresa služobného úradu: Ústredie práce, soci-
álnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

 Úradný jazyk: holandský – Dutch
 Mena: euro/EUR
 Hlavné mesto:  

 Amsterdam, sídlom vlády je Haag 

 Medzinárodná telefónna 

 predvoľba: 
 zo zahraničia do Holandska +31 plus  
 číslo telefónneho účastníka 
 z Holandska do zahraničia: 00 plus  
 kód krajiny, kód mesta a číslo 
 telefónneho účastníka

 Internetový kód krajiny: .nl 

Holandsko
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20|21  Zamestnanosť a sociálna politika

KRAJ: TRNAVSKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

TRNAVA

VK 2009 / 6 / 10

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 2 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie informačno-poradenských  a sprostred-
kovateľských služieb, referát informačno-poraden-
ských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí a  vykonávanie kontroly, samostatné 
ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úse-
ku štátnej správy alebo vykonávania štátnych zá-
ležitostí
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná,  harmonická osobnosť, adaptabi-
lita, fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, ko-
munikatívnosť
Požadované odborné znalosti:  

zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Ústava SR, zákon č. 211/2000 Z. z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (zákon o slobode informá-
cií), zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 7 / 10

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí a  vykonávanie kontroly, samostatné 
ucelené odborné činnosti vo vymedzenom úse-
ku štátnej správy alebo vykonávania štátnych zá-
ležitostí
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná,  harmonická osobnosť, adaptabi-
lita, fl exibilita, schopnosť tímovej spolupráce, ko-
munikatívnosť
Požadované odborné znalosti: zákon č. 
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, Ústava SR, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), 
zákon č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní, zákon 
č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompen-
záciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

Kontakt na poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
JUDr. Alexandra Kožányiová,  
Mgr. Diana Gajdošová 
Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
Telefón: 0332440120, 0332440121
Fax: 033/5521539
E-mail: alexandra.kozanyiova@upsvar.sk,  

diana.gajdosova@upsvar.sk

KRAJ: TRENČIANSKY

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V TRENČÍNE

VK 2009 / 6 / 15

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny – oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné posudzovanie nároku 
a príprava podkladov na rozhodovanie o štátnych 
sociálnych dávkach. Poskytovanie poradenstva. 
Spracovávanie pohľadávok a  štatistických ukazo-
vateľov.
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 600/2003 Z. z. 
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 280/2002 Z. z. o ro-
dičovskom príspevku, zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, zákona č. 235/1998 Z. 
z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku ro-
dičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo 
viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov 
opakovane narodili dvojčatá a  ktorým sa menia 
ďalšie zákony, zákona č. 627/2005 Z. z. o príspev-
koch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, 
zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb, zá-
kona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a dopl-
není niektorých zákonov

Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 7 / 15

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 4 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately, vý-
chovné opatrenia, výkon funkcie kolízneho opat-
rovníka, výkon opatrovníctva a  poručníctva, po-
dávanie návrhov na súd a  prokuratúru, terénna 
sociálna práca
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, záko-
na č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, zákona č.  312/2001 Z.  z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: vysokoškol-
ské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, 
psychológia a právo podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurate-
le a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov 

VK 2009 / 8 / 15

Názov pozície: odborný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny – oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializova-
né činnosti spočívajúce najmä v  analytickej čin-
nosti; tvorba koncepcií; riadenie, kontrola a usmer-
ňovanie DeD v  kraji; spolupráca s  cudzineckou 
políciou, s Migračným úradom SR a záchytným tá-
borom
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
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Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, vy-
hlášky MPSVR č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykoná-
vajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurate-
le a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, zá-
kona č. 36/2005 Z. z. o  rodine a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, zákona č. 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: vysokoškol-
ské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, 
psychológia a právo podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurate-
le a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov 

VK 2009 / 9 / 15

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny – oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné spracúva-
nie rozhodnutí o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP občanov. Po-
skytovanie poradenstva a  sledovanie účelnosti 
využívania poskytnutých peňažných príspevkov. 
Spracovávanie pohľadávok a  štatistických ukazo-
vateľov.
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť záko-
na č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnu-
tia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zá-
kona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a dopl-
není niektorých zákonov, zákona č. 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 

správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 10 / 15

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: úsek sociálnych vecí a rodiny 
– referát peňažných príspevkov na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ŤZP, detašované pracovisko 
Dubnica nad Váhom 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: príprava podkladov na rozhodo-
vanie o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ŤZP občanov. Poskytovanie 
poradenstva a sledovanie účelnosti využívania po-
skytnutých peňažných príspevkov. Spracovávanie 
pohľadávok a štatistických ukazovateľov.
Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť záko-
na č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov, záko-
na č. 601/2003 Z. z o životnom minime a doplne-
ní niektorých zákonov, zákona č.  312/2001 Z.  z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 11 / 15

Názov pozície: radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, 
detašované pracovisko Dubnica nad Váhom 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie ucele-
ných agend a odborná príprava rozhodnutí na pr-
vom stupni správneho konania - komplexné a uce-
lené vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie, 
sprostredkovanie vhodného zamestnania UoZ, vý-
ber UoZ do poradenských programov a projektov, 
poskytovanie základných informácií o aktívnych 
opatreniach trhu práce, o  práve na prístup k  za-
mestnaniu, o možnostiach práce v zahraničí, vy-
hotovenie rozhodnutí o vyradení z evidencie, evi-
dencia pošty v rámci pridelenej agendy, typovanie 
údajov do informačného systému ÚPSVR 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Outlook Ex-
press
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
činitele, schopnosť a  vôľa sa učiť a  ďalej vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, schopnosť 
pracovať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 5/2004 Z. z. o  službách zamestnanosti v  zne-
ní neskorších predpisov, zákona č.  312/2001 Z.  z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného 
zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republi-
ky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní v  znení neskorších pred-
pisov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 

6 / 15, VK 2009 / 7 / 15, VK 2009 / 8 / 15, VK 2009 

/ 9 / 15, VK 2009 / 10 / 15 a VK 2009 / 11 / 15:

Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,  
M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
JUDr. Janka Bútorová
Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233
E-mail: janka.butorova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V LEVICIACH

VK 2009 / 13 / 17

Názov pozície: samostatný radca (posudkový le-
kár)
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 (0,5 úväzok)
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Koncepčné činnosti na úrovni úra-
du týkajúce sa vykonávania lekárskej posudkovej 
činnosti na účely peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravot-
ného postihnutia, štátnych sociálnych dávok a na 
účely trhu práce. Posudzuje komplexnú zdravotnú 
dokumentáciu občana. Stanovuje mieru funkčnej 
poruchy na účely kompenzácie a  na účely vyda-
nia preukazu občana s ťažkým zdravotným postih-
nutím a posudzuje odkázanosť občana na jednot-
livé formy kompenzácie. Posudzuje nepriaznivý 
zdravotný stav na účely štátnych sociálnych dá-
vok a zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamest-
nanie. 
Požiadavky na zamestnanca: 
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa v odbore medicína
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
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angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, 
schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, vy-
rovnaná a harmonická osobnosť, analytické a kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom, 
adaptabilita a fl exibilita, schopnosť tímovej spolu-
práce, komunikatívnosť.
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, základné poznatky o  EÚ, znalosť zákonov 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy 
v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamest-
nanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých záko-
nov, č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení 
neskorších predpisov, č. 447/2008 o  peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov, č. 448/2008 zákon o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 o živnos-
tenskom podnikaní, č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: 

V zmysle § 63 ods.1 zákona č. 447/2008 o peňaž-
ných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov 

Kontakt na poskytnutie informácií: 

Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Terézia Kováčová
Telefón: 036 2440 120
E-mail: terezia.kovacova@upsvar.sk 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

NITRA

VK 2009 / 9 / 18

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, 
oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11. Práca, inšpekcia práce, so-
ciálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné činnosti 
vo vymedzenom úseku štátnej správy – 
odbore sociálnych vecí a  rodiny, oddelenia štátnych 
sociálnych dávok. Odborná príprava 
rozhodnutí, príprava podkladov na rozhodovanie 
o priznaní, zastavení, obnovení výplaty, 
o odňatí, vrátení príspevku, nevyplatení, resp. zamiet-
nutí žiadosti o príspevok. 
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné 
vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti: 
nepožadujú sa
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
zákonov č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 71/1967 
Zb. o  správnom konaní, č. 235/1998 Z. z. o  príspev-
ku pri narodení dieťaťa, č. 280/2002 Z. z. o  rodičov-
skom príspevku, č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, 
č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej 
starostlivosti v platnom znení 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 

/ 9 / 18: 

Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Nitra, Štefánikova trieda č. 88, 949 01 Nitra
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Ivan Huček
Telefón: 037/2440 120
Fax: 037/2440 109
E-mail: ivan.hucek@upsvar.sk

KRAJ: ŽILINSKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

ŽILINA

VK 2009 / 3 / 27

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie štátnych sociálnych dávok
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti na oddelení štátnych sociálnych dávok, sa-
mostatné odborné spracúvanie rozhodnutí vo 
veciach štátnych sociálnych dávok (zastavenie, od-
ňatie, vrátenie, obnovenie výplaty a pod.), prijíma-
nie a posudzovanie žiadostí o štátne sociálne dáv-
ky od klientov úradu.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: 
občianstvo SR alebo iného členského štátu Európ-
skej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na práv-
ne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie 
kvalifi kačných predpokladov, zdravotná spôsobi-
losť na vykonávanie štátnej služby, trvalý pobyt na 
území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s  ľuď-
mi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní v  znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 600/2003 Z. z. 
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 280/2002 o  rodi-
čovskom príspevku v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 238/1998 o príspevku na pohreb v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 235/1998 Z. z. 
o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodi-
čom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac 
detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opa-
kovane narodili dvojčatá, zákona č. 312/2001 Z. z. 
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 4 / 27

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 

sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti na oddelení peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP, samostatné 
odborné spracúvanie rozhodnutí vo veciach pe-
ňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ŤZP (zvýšenie, zníženie, odňatie a pod.), 
príjem žiadostí o  peňažné príspevky od klientov 
úradu a komunikácia s klientom
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: 
občianstvo SR alebo iného členského štátu Európ-
skej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na práv-
ne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie 
kvalifi kačných predpokladov, zdravotná spôsobi-
losť na vykonávanie štátnej služby, trvalý pobyt na 
území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s  ľuď-
mi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť záko-
na č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení ne-
skorších predpisov, zákona č. 447/2008 Z. z. o pe-
ňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 
zdravotného postihnutia a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zá-
kona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009/5/27

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi

Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti na oddelení pomoci v hmotnej núdzi, samo-
statné odborné spracúvanie rozhodnutí v  oblasti 
pomoci v hmotnej núdzi (o priznaní, zániku náro-
ku, nepriznaní, zvýšení, znížení a pod.), vybavova-
nie podaní klientov a komunikácia s klientmi.
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: 
občianstvo SR alebo iného členského štátu Európ-
skej únie, vek min. 18 rokov, spôsobilosť na práv-
ne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, spĺňanie 
kvalifi kačných predpokladov, zdravotná spôsobi-
losť na vykonávanie štátnej služby, trvalý pobyt na 
území SR, ovládanie štátneho jazyka
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. stupňa alebo II. stupňa
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: schopnosť spolupracovať a pracovať s  ľuď-
mi, aktívnosť, samostatnosť, komunikatívnosť
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor-
ších predpisov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 
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č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 

2009/3/27, VK 2009/4/27 a VK 2009/5/27: 
Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Vladimír Gavlák
Telefón: 041/2440120
E-mail: vladimir.gavlak@upsvar.sk

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

V BREZNE

VK 2009 / 1 / 30

Názov obsadzovanej funkcie: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - od-
borník
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanos-
ti, oddelenie informačných, sprostredkovateľských 
a poradenských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v príslušnom odbore štátnej služby. Odborná 
príprava a  rozhodovanie v  rámci zákona o  správ-
nom konaní na príslušnom úseku štátnej sprá-
vy vrátane samostatného vykonávania ucelených 
agend s rozhodovacou právomocou v príslušnom 
odbore štátnej služby. Výkon samostatných čin-
ností vyžadujúcich spoluprácu aj s inými organi-
začnými útvarmi v služobnom úrade.
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa 
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Offi  ce 
Word, Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Power 
Point - vítané
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita.
Požadované odborné znalosti: nepožadujú sa
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 2 / 30

Názov obsadzovanej funkcie: samostatný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - od-
borník
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti v príslušnom odbore štátnej služby. Odborná 
príprava a  rozhodovanie v  rámci zákona o  správ-
nom konaní na príslušnom úseku štátnej sprá-
vy vrátane samostatného vykonávania ucelených 

agend s rozhodovacou právomocou v príslušnom 
odbore štátnej služby. Výkon samostatných čin-
ností vyžadujúcich spoluprácu aj s inými organi-
začnými útvarmi v služobnom úrade.
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa 
alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: základy Microsoft Offi  ce 
Word, Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Power 
Point - vítané
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a  motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelá-
vať, vyrovnaná a harmonická osobnosť, analytické, 
koncepčné a strategické myslenie, schopnosť pra-
covať pod tlakom, adaptabilita a fl exibilita.
Požadované odborné znalosti: nepožadujú sa
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 2009 / 

1 / 30 a VK 2009 / 2 / 30: 
Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne,  
Rázusova 40, 977 01 Brezno
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Emília Sliačanová
Telefón: 048/2442120
Fax: 048/2442109
E-mail: emilia.sliacanova@upsvar.sk

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V REVÚCEJ

VK 2009 / 1 / 32

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie APTP občan
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti, realizácia odborných poradenských služieb 
so zameraním na riešenie problémov spojených 
s pracovným uplatnením uchádzačov o zamestna-
nie, realizácia individuálnych akčných plánov, za-
bezpečovania individuálneho a  skupinového po-
radenstva 
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: základy Microsoft Offi  ce 
Word, Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnos-

ti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa, analytické a  kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod 
tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona 
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
sociálnych vecí,  rodiny a  služieb zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 2 / 32

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanosti, 
oddelenie informačno-poradenských a sprostred-
kovateľských služieb
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné ucelené odborné čin-
nosti vykonávané na úseku informačno-poraden-
ských a sprostredkovateľských služieb
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. alebo II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: základy Microsoft Offi  ce 
Word, Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa, analytické a  kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod 
tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy 
SR, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zá-
kona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov, zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej 
správy v  oblasti sociálnych vecí,  rodiny a  služieb 
zamestnanosti a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov.
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa

VK 2009 / 3 / 32

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník 
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie posudkových činností 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné činnosti spo-
čívajúce vo vykonávaní sociálnej posudkovej čin-
nosti
Požiadavky na uchádzača:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie I. alebo II. stupňa v  študijnom od-
bore sociálna práca (v zmysle zákona č. 447/2008 
Z. z.)
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: základy Microsoft Offi  ce 
Word, Microsoft Offi  ce Excel
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné 
ciele, schopnosť a  vôľa učiť sa, analytické a  kon-
cepčné myslenie, schopnosť pracovať pod 
tlakom, adaptabilita a fl exibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom ko-
naní, zákona č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákona č. 447/2008 Z. z. 
o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-
kého zdravotného postihnutia a  o  zmene a  do-
plnení niektorých zákonov, zákona č. 5/2004 
Z. z. o  službách zamestnanosti a  o  zmene a  do-
plnení niektorých zákonov, zákona č. 453/2003 
Z. z. o  orgánoch štátnej správy v  oblasti soci-
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álnych vecí,  rodiny a  služieb zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 

2009/ 1 / 32,  VK 2009/ 2 / 32 a VK 2009/ 3 / 32: 
Adresa služobného úradu:  
Úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny v  Revúcej, 
Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Ing. Mária Braunová
Telefón: 058/4422012 kl. 260
Fax: 058/4424570
E-mail: maria.braunova@upsvar.sk

KRAJ: PREŠOVSKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V BARDEJOVE

VK 2009 / 1 / 36 

Názov pozície: radca 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor služieb zamestnanos-
ti, oddelenie služieb zamestnateľnosti
Výkon štátnej služby: DP Svidník
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Odborné činnosti na úseku aktív-
nych opatrení na trhu práce. Vypracovávanie do-
hôd v rámci poskytovania príspevkov týkajúcich 
zvyšovania zamestnateľnosti v  územnom obvo-
de, ďalšia administrácia národných projektov fi -
nancovaných zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie alebo VŠ I. alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionali-
ta a  fl exibilita, vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, 
schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať 
pod tlakom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a  služieb zamestna-
nosti. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

VK 2009 / 2 / 36 

Názov pozície: hlavný referent 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a  ro-
diny, oddelenie peňažných príspevkov na kom-
penzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti 
na úseku peňažných príspevkov na kompenzá-
ciu sociálnych dôsledkov ŤZP. Odborná prípra-
va podkladov na rozhodovaciu činnosť v prvom 
stupni správneho konania. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-

né vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionali-
ta a  fl exibilita, vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, 
schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať 
pod tlakom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí-
spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia, č. 71/1967 Zb. o  správnom kona-
ní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 453/2003 
Z. z. o  orgánoch štátnej správy v  oblasti sociál-
nych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

VK 2009 / 3 / 36 

Názov pozície: samostatný radca – posudkový 
lekár, 0,5 úväzok
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba 

Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a  ro-
diny, oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na 
oddelení posudkových činností. Lekárska posud-
ková činnosť na účely peňažných príspevkov na 
kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa v odbore medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionali-
ta a  fl exibilita, vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, 
schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať 
pod tlakom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 447/2008 Z. z. o  peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravot-
ného postihnutia, č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a  služieb zamestna-
nosti. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: v  zmysle 
§ 63 od. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotné-
ho postihnutia. 

V zmysle uznesenia vlády SR č. 458 zo dňa 

17. júna 2009, ktorým bolo schválené zvýše-

nie počtu zamestnancov úradov práce, soci-

álnych vecí a rodiny na dobu určitú do 31. 12. 

2010

VK 2009 / 4 / 36 
Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - od-
borník v zmysle Uznesenia vlády č. 458/2009 zo 
dňa 17. 6. 2009
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: Úsek služieb zamestnanosti, 
sociálnych vecí a rodiny DP Svidník 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné 
činnosti na úseku informačno-poradenských 

a  sprostredkovateľských služieb. Poskytovanie 
komplexného poradenstva klientom. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. stupňa 
alebo VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionali-
ta a  fl exibilita, vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, 
schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať 
pod tlakom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a  služieb zamestna-
nosti, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

VK 2009 / 5 / 36 

Názov pozície: hlavný referent
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - od-
borník v zmysle Uznesenia vlády č. 458/2009 zo 
dňa 17. 6. 2009
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti, oddelenie informačno-poradenských 
a sprostredkovateľských služieb 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na 
oddelení informačno-poradenských a sprostred-
kovateľských služieb. Poskytovanie komplexného 
poradenstva klientom. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionali-
ta a  fl exibilita, vôľa učiť sa a  ďalej sa vzdelávať, 
schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať 
pod tlakom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a  služieb zamestna-
nosti, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

VK 2009 / 6 / 36 

Názov pozície: hlavný referent 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník v  zmysle Uznesenia vlády č. 458/2009 zo 
dňa 17. 6. 2009
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie peňažných príspevkov na kompen-
záciu sociálnych dôsledkov ŤZP
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné činnosti na 
úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu so-
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august 08/ 2009

ciálnych dôsledkov ŤZP. Odborná príprava pod-
kladov na rozhodovaciu činnosť v  prvom stupni 
správneho konania. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stred-
né vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionalita a fl e-
xibilita, vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, schopnosť 
tímovej práce, schopnosť pracovať pod tlakom, 
zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 447/2008 Z. z. o  peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia, č. 71/1967 Zb. o správnom ko-
naní, č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, č. 453/2003 
Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti. 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa 

VK 2009 / 7 / 36 

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – od-
borník v  zmysle Uznesenia vlády č. 458/2009 zo 
dňa 17. 6. 2009
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodi-
ny, oddelenie štátnych sociálnych dávok 
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, 
sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné odborné spracúvanie 
rozhodnutí na oddelení štátnych sociálnych dá-
vok. Poskytovanie komplexného sociálneho pora-
denstva pre klientov. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo VŠ 
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionalita a fl e-
xibilita, vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, schopnosť 
tímovej práce, schopnosť pracovať pod tlakom, 
zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 71/1967 Zb. o  správnom kona-
ní, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, č. 600/2003 
Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších pred-
pisov, č. 280/2002 Z. z. o  rodičovskom príspevku, 
č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení ne-
skorších predpisov, č. 627/2005 o príspevkoch na 
podporu náhradnej starostlivosti o  dieťa v  znení 
neskorších predpisov, č. 235/1998 Z. z. o príspev-
ku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, kto-
rým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí ale-
bo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane 
narodili dvojčatá, v  znení neskorších predpisov, 
č. 561//2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o die-
ťa, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanos-
ti
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepožadu-
jú sa 

VK 2009 / 8 / 36 

Názov pozície: samostatný radca 
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba - od-

borník v zmysle Uznesenia vlády č. 458/2009 zo 
dňa 17. 6. 2009
Počet voľných miest: 2
Organizačný útvar: odbor služieb zamestna-
nosti, oddelenie služieb zamestnávateľom
Výkon štátnej služby: 1 miesto Bardejov, 
1 miesto DP Svidník
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Samostatné ucelené odborné čin-
nosti na úseku aktívnych opatrení na trhu práce. 
Vypracovávanie dohôd v rámci poskytovania prí-
spevkov týkajúcich sa podpory zamestnanosti. 
Ďalšia administrácia národných projektov fi nan-
covaných zo zdrojov ESF a štátneho rozpočtu. 
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. alebo 
VŠ II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Lotus Notes, Internet
Požadované schopnosti a  osobnostné vlast-

nosti: komunikačné zručnosti, profesionalita 
a fl exibilita, vôľa učiť sa a ďalej vzdelávať, schop-
nosť tímovej práce, schopnosť pracovať pod tla-
kom, zodpovednosť
Požadované odborné znalosti: znalosť Ústa-
vy SR, zákonov č. 5/2004 Z. z. o  službách za-
mestnanosti, č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe, 
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v ob-
lasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestna-
nosti, č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa 

Kontakt na poskytnutie informácií o VK 

2009 / 1 / 36, VK 2009 / 2 / 36, VK 2009 / 3 / 36, 

VK 2009 / 4 / 36, VK 2009 / 5 / 36, VK 2009 / 6 / 

36, VK 2009 / 7 / 36 a VK 2009 / 8 / 36: 
Adresa služobného úradu:  
Dlhý rad 16-17, 085 71 Bardejov
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  
Mgr. Marcela Čechová
Telefón: 054/ 24 40 120
Fax: 054/ 474 8980
E-mail: marcela.cechova@upsvar.sk

KRAJ: KOŠICKÝ

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A  RODINY 

V KOŠICIACH

VK 2009 / 17 / 43 

Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba
Počet voľných miest: 1 
Organizačný útvar: Úsek sociálnych vecí a rodi-
ny, DP Košice IV, referát sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia prá-
ce, sociálne veci a rodina
Hlavné úlohy: Rozhodovanie o prijímaní opatre-
ní na úseku sociálnoprávnej ochrany, náhradnej 
výchovy a  sociálnej prevencie. Výchovná a po-
radenská činnosť. Výkon kolízneho opatrovníka. 
Vykonáva sociálno-terénnu prácu. Vedie eviden-
ciu registrov. Pripravuje podklady pre štatistické 
výkazy. Usmerňovanie a kontrola výchovnej čin-
nosti a sociálnej práce s dieťaťom umiestneným 
v detskom domove.
Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ I. ale-
bo II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, 

psychológia, právo alebo v študijných odboroch 
pedagogického zamerania v zmysle § 93 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších predpi-
sov. 
Jazykové znalosti: nepožadujú sa 
Počítačové znalosti: Microsoft Offi  ce Word, 
Microsoft Offi  ce Excel, Internet Explorer
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: nepoža-
dujú sa
Oprávnenie na oboznamovanie sa s  utajova-

nými skutočnosťami: nevyžaduje sa 

Kontakt na poskytnutie informácií: 

Adresa služobného úradu: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, 
Staničné námestie 9, 040 01 Košice 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: 
JUDr. Zlatuša Lachváčová
Telefón: 055/2440121
E-mail: Zlatusa.Lachvacova@upsvar.sk 

POŽADOVANÉ DOKLADY:

 písomná žiadosť o  zaradenie do  výberového 
konania s  uvedením čísla výberového kona-
nia;

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnu-
tom vzdelaní podľa osobitného predpisu

 motivačný list;
 kópia diplomu príslušného vzdelávacieho za-

riadenia alebo dokladu o  štúdiu v  zahraničí, 
osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. 
čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka 
(ak je uvedený v oznámení o výberovom kona-
ní); 

 kópia výpisu z  registra trestov nie staršieho 
ako tri mesiace; 

 profesijný štruktúrovaný životopis; 
 písomné čestné vyhlásenie o  štátnom ob-

čianstve členskej krajiny Európskej únie; ak 
ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa 
môže uchádzať len občan SR, 

 čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR; 
 písomné čestné vyhlásenie o  trvalom pobyte 

na území SR; 
 písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spô-

sobilosti na vykonávanie štátnej služby; 
 písomné čestné vyhlásenie o  pravdivosti 

všetkých údajov uvedených v  kópii diplomu, 
výpisu z  registra trestov a  profesijnom štruk-
túrovanom životopise; 

 písomný súhlas so spracovávaním svo-
jich osobných údajov na  účely výberové-
ho konania v  súlade s  ustanoveniami zákona 
č. 428/2002  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na 

viac pozícií sa vyžaduje predloženie poža-

dovaných dokladov ku každej pozícii oso-

bitne. Na obálku a v  žiadosti treba uviesť 

číslo VK.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania 

pošlite v  termíne do 14. 9. 2009 na adresu 

služobného úradu, ktorý je uvedený v texte 

inzerátu. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej 

pečiatke.
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Krížovka

26|27  Zamestnanosť a sociálna politika

LOR, RNO, AVESTA, 

DDT, AVI, TRIOLY

alpský 
škriatok

okolo (básn.)
mliečny 
výrobok

koruna česká 

(skr.)
severský vták ihličnan

Vietnam. 
tlačová 

agentúra

skr. štátu 
Nevada

pytliak
zn. jedn. 

statampér
príbuzné 

farby na 
vajíčka

domáce zviera

čin druh klobásky časť dňa

poľovačka

Druhá časť 
tajničky

americký vták

pramatka

veľmi pijú 
(expr.)

mzda
ohnutá

EČV Krupiny

stoj

symetrála

balkánske 
jedlo

rameno

Šiesta časť 
tajničky

pristavilo
Tretia časť 

tajničky
polia

ženské meno
Piata časť 
tajničky

hlavná tepna

kvočka (nár.)

Saue propriae 
manu

opačne

druh

pokladnica

citosl. obdivu

pokojný 
človek

skr. elementu

písacia 
potreba

ruský súhlas

zn. berýlia

nepoukla-                 
dajú

rumunské 
mesto

kód Iránu

ruská letná 
vila

citosl. 
pochopenia

chytia sa

stupeň (ľud.)

skr. insek-
ticídu

les

úver (hov.)

starý mučiaci 
nástroj

odvod

pohanenie

nech žije 
(z lat.)

váha obalu

hliadka, 
po esp.

Oľga

skr. zah. 
autobusov

oproti 

hudobné 
fi gúry

svetadiel

predloží si
staro-                  

perzské texty

hl. mesto 
Albánska

žmurkala

a podobne 
(skr.)

prikrývka

druh plavidla

smietka

Štvrtá časť 
tajničky

sk. emulzie

mzdová

váhaj pripravia jedlo citosl. odporu

označ. rádio-      
staníc Ruska

buchot, hrmot

somár

španiel. rieka

horská lúka

oblok
uviedol do 

spánku
úlisní ľudia 

(pren.)

ázijský štát

časti nábytku

jednost. 
vozidlo

malý Oto

oblúk (odb.)

omráč, oslab 
(zried.)

meno Anny

kartársky 
výraz

ruské chlapč. 
meno

hranica

strážne 
zvieratá

glot, po česky

zástup
Eduarda

Demokr. Svaz 
Rómů (skr.)

obyčaj

kód Švajčiar.
fáza Mesiaca jeden i druhý

škriepka 
(zast.)

sek do súpera 
v šerme

nobélium

súhlas

osobné 
zámeno

zvratné 
zámeno

Prvá časť 
tajničky

sibírska rieka

499 v Ríme vyparia sa skr. valuty
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august 08/ 2009

fotoobjektívom

Seredským kempingom sa 18. júna nies-
li úsmevy i radosť. Žiarili z tvárí detí, pre 
ktoré hra a šport nie sú súčasťou každo-
denného života. Postarali sa o to zamest-
nanci Odboru sociálnych vecí a  rodiny 
–  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Galante so Zväzom zdravotne postihnu-
tých v Galante. Pre deti s ťažkým zdravot-
ným postihnutím z galantského regiónu 
pripravili už po druhýkrát športovo-zá-
bavný deň S úsmevom bez bariér, ktorý 
sa konal pod záštitou riaditeľa ÚPSVR 
v Galante Mgr. Vladimíra Príbelského.
Program podujatia sa prispôsobil záuj-
mom detí: pri názorných ukážkach ha-
sičského a záchranného zboru zo Serede 
si mohli deti vyskúšať hasenie požiaru 
či posedieť si v  kabíne požiarneho auta. 
Mohli sa voziť na osedlaných poníkoch 
alebo sa  zžiť s rozprávkovými bytosťami, 
čo mali  namaľované na tváričkách. 

Atrakciou pre deti bol aj tento rok kolo-
toč, na ktorom sa vozili takmer všetky.
Deti maľovali, farbili kamienky, lepili fa-
rebné papieriky na pripravené makety, 
navliekali koráliky, lovili rybičky, hádzali 
loptičkami, tancovali, spievali... Príjemnú 
atmosféru dotváral hudbou náš kolega. 
Pútavé a starostlivo pripravené podujatie, 
umocnené nádherným počasím, podpo-
rili aj hostia – Ing. Ľudmila Kolláriková, 
námestníčka sekcie pre sociálne veci a ro-
dinu, a Mgr. Libuša Hubinová, riaditeľka 
odboru posudkových činností z Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Je potešiteľné, že ochotu pomôcť preja-
vili podnikateľské subjekty i zástupcovia 
samosprávy nášho regiónu, ktorí podu-
jatie sponzorovali. Vďaka nim sa všetci 
účastníci mohli osviežiť nealkoholickými 
nápojmi a nasýtiť  obedom. 

Každé dieťa dostalo i balíček so sladkos-
ťami a za aktívnu účasť darček a diplom.
Zvýšený počet detí z domáceho prostre-
dia v  sprievode rodičov a  súrodencov, 
opätovná účasť klientov z  DSS pre deti 
a  dospelých z Galanty a  Šintavy v  sprie-
vode vychovávateľov, ich vzájomné po-
rozumenie, získavanie nových informácií 
a vznikajúce nové priateľstvá, sú jasným 
signálom, že takéto stretnutia sú užitočné 
a majú neopakovateľné čaro.
Za zorganizovanie a  precíznu prípravu 
tohto podujatia patrí úprimná vďaka 
všetkým zainteresovaným zamestnan-
com úradu, najmä z Oddelenia posud-
kových činností a  Oddeleniu peňažných 
príspevkov na kompenzáciu sociálnych 
dôsledkov ŤZP. 
Šťastné tváre detí, ale aj spokojnosť ich 
rodičov, nám dávajú odhodlanie a  silu, 
aby sme takéto, ba možno ešte lepšie 
podujatie pripravili opäť.

PhDr. Alžbeta Rudolfová, PhD.,
oddelenie PČ, ÚPSVR v Galante 

 

S  úsmevom bez bariér
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 PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac júl

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

SLOVENSKO 12,07 11,81

Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj 4,09 3,81

Trnavský kraj 7,71 7,48

Trenčiansky kraj 9,27 8,86

Žilinský kraj 10,03 9,79

Nitriansky kraj 11,34 11,09

Košický kraj 16,75 16,6

Prešovský kraj 17,67 17,4

Banskobystrický kraj 18,63 18,38

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

1 Bratislava I 2,53 2,33 •
2 Bratislava III 3,05 2,85 •
3 Bratislava IV 3,32 3,06 •
4 Bratislava II 3,51 3,1 •
5 Bratislava V 3,71 3,42 •
6 Senec 4,51 4,18 •
7 Pezinok 4,82 4,72 •
8 Galanta 5,43 5,55 •
9 Trnava 6,3 6,12 1

10 Trenčín 6,4 6,05 -1
11 Žilina 6,6 6,23 •
12 Hlohovec 7,18 6,77 •
13 Piešťany 7,24 6,97 •
14 Banská Bystrica 7,4 7,18 1
15 Nitra 7,49 7,13 -1
16 Košice IV 7,7 7,49 •
17 Púchov 7,78 7,63 •
18 Dunajská Streda 8,05 7,84 1
19 Malacky 8,2 7,83 -1
20 Košice I 8,3 8,05 •
21 Košice III 8,87 8,66 3
22 Ilava 8,92 8,61 -1
23 Zvolen 9,02 8,64 -1
24 Nové Mesto nad Váhom 9,32 8,66 -1
25 Bánovce nad Bebravou 9,33 8,99 •
26 Košice II 9,71 9,64 2
27 Prievidza 9,82 9,32 -1
28 Martin 9,85 9,77 1
29 Ružomberok 10,08 10,01 1
30 Šaľa 10,22 10,16 2
31 Myjava 10,38 9,44 -4
32 Čadca 10,42 10,22 3
33 Turčianske Teplice 10,45 10,12 -2
34 Topoľčany 10,6 10,18 -1
35 Poprad 10,65 10,56 2
36 Skalica 10,67 10,21 -2
37 Liptovský Mikuláš 10,78 10,36 -1
38 Námestovo 11,7 11,35 •
39 Nové Zámky 11,87 11,63 2
40 Senica 11,91 11,41 -1

Por. Územie
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v %

Ku koncu 
predchádzaj. 
mesiaca v %

Zmena 
poradia

41 Stará Ľubovňa 11,94 11,9 2
42 Partizánske 12,04 11,5 -2
43 Zlaté Moravce 12,13 11,82 -1
44 Považská Bystrica 12,19 12,12 •
45 Tvrdošín 12,3 12,4 1
46 Kysucké Nové Mesto 12,53 12,14 -1
47 Dolný Kubín 13,18 13,07 •
48 Bytča 13,55 13,34 •
49 Žiar nad Hronom 14,16 14,22 1
50 Komárno 14,21 14,06 -1
51 Levice 14,43 14,31 •
52 Spišská Nová Ves 15,16 15,08 1
53 Prešov 15,59 15,02 -1
54 Humenné 15,78 15,56 •
55 Levoča 16,75 16,5 •
56 Banská Štiavnica 17,21 16,78 •
57 Brezno 17,45 17,08 •
58 Stropkov 17,96 17,24 •
59 Krupina 18,03 18,06 1
60 Michalovce 18,05 17,85 -1
61 Sobrance 19,45 19,56 •
62 Medzilaborce 20,1 19,81 •
63 Detva 20,17 20,14 1
64 Žarnovica 20,38 20,04 -1
65 Bardejov 20,64 20,29 •
66 Košice - okolie 20,76 20,51 •
67 Vranov nad Topľou 21,67 21,23 •
68 Snina 21,91 22,29 2
69 Gelnica 22,05 22 -1
70 Svidník 22,17 22,15 -1
71 Lučenec 23,48 23,27 •
72 Poltár 23,55 23,33 •
73 Sabinov 23,87 23,56 •
74 Kežmarok 23,97 23,81 •
75 Veľký Krtíš 24,02 23,82 •
76 Trebišov 24,62 24,47 •
77 Rožňava 26,23 26,15 •
78 Revúca 30,97 30,19 •
79 Rimavská Sobota 32,4 32,23 •

Slovensko celkovo

Poradie krajov

Poradie okresov

 *V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.
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AUGUST 08 / 2009

PRÍLOHA

Činnosť informačných, poradenských 
a  sprostredkovateľských služieb 
je jednou z  oblastí aktívnej politi-

ky trhu práce, realizovaných úradmi prá-
ce, sociálnych vecí a  rodiny (ďalej „úrad“) 
a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ďalej „Ústredie“), ktorých aktivity sú zame-
rané na širokú škálu klientov. 
Zamestnávateľom sa poskytujú odborné 
rady pri vytváraní nových a obsadzovaní 
voľných pracovných miest,  ďalej infor-
mácie o využívaní nástrojov aktívnych 
opatrení na trhu práce a  povinnostiach 
zamestnávateľov vyplývajúcich zo zákona 
o službách zamestnanosti. 
Služby poskytované všetkým občanom, 
ale najmä uchádzačom o  zamestnanie 
(ďalej „UoZ“), záujemcom o  zamestnanie 
(ďalej „ZoZ“) a žiakom základných a stred-
ných škôl smerujú k  ich uplatneniu sa na 
trhu práce. 
Pre neštátnych poskytovateľov služieb 

zamestnanosti sa vydávajú povolenia na 
výkon ich činnosti, súčasťou je monitoro-
vanie týchto aktivít a poskytovanie infor-
mácií a odborného poradenstva.

V priebehu roka 2008, no najmä v jeho zá-
vere, Ústredie zaznamenalo postupné zvy-
šovanie miery evidovanej nezamestnanos-
ti, ktorú spôsobila hospodárska a fi nančná 
kríza. Postupnému poklesu počtu voľných 
pracovných miest sa hlavne koncom roka 
2008 prispôsobili aj úrady a svoju činnosť 
zamerali na prevenciu a pomoc zamestná-
vateľom pri udržaní zamestnanosti.
 
Spolupráca so zamestnávateľmi 
Úrady v  snahe skvalitniť spoluprácu so 
zamestnávateľmi sa zameriavali najmä 
na aktívny kontakt s nimi, monitorovali 
ich situáciu a využívali ponúkané mož-
nosti v rámci nástrojov aktívnych opat-
rení trhu práce a národných projektov. 
Informovali zamestnávateľov o mož-
nostiach pomoci štátu prostredníctvom 
úradov a vyhľadávali voľné pracovné 
miesta u  tých zamestnávateľov, ktorí 
aj v  krízovej situácii dopĺňali uvoľnené 
alebo vytvárali nové pracovné miesta. 
Aktívnou pomocou agentov pre pracov-
né miesta bola snaha umiestňovať pre-
púšťaných zamestnancov a  obsadzovať 

takto vytvárané voľné pracovné príleži-
tosti, aby sa znížil nápor využívania slu-
žieb úradov. 
V rámci spolupráce sa poskytlo zamest-
návateľom takmer 24-tisíc informácií, 
a to najmä: 

o možnostiach a  podmienkach účasti 
na jednotlivých aktívnych opatreniach 
na trhu práce a o podmienkach účasti 
v partnerstvách,
o  možnosti vzdelávania zamestnan-
cov prostredníctvom NP XI, súvisia-
ceho s účasťou na burzách informácií 
a burzách práce, o situácii na trhu práce,
o povinnostiach zamestnávateľa pri 
zamestnávaní občanov so zdravotným 
postihnutím, cudzincov z EÚ a tretích 
krajín,
o nelegálnej práci a nelegálnom za-
mestnávaní,
o hromadnom prepúšťaní a pracovno-
právnych vzťahoch,
o možnostiach využitia služieb neštát-
nych poskytovateľov služieb zamest-
nanosti. 

Činnosť informačných, poradenských a sprostredkovateľských služieb 
v roku 2008 v pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
ČASŤ 1.
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II|III  Zamestnanosť a sociálna politika

Voľné pracovné miesta
Zamestnávatelia ponúkali v roku 2008 voľ-
né pracovné miesta hlavne v strojárskom, 
hutníckom a stavebnom priemysle. Naj-
efektívnejším spôsobom s cieľom kontak-
tovania zamestnávateľov úradmi získania 
voľných pracovných miest bol osobný 
a telefonický kontakt.
V roku 2008 sa zintenzívnila aj spolupráca 
úradov s  investormi pri nahlasovaní 
voľných pracovných miest, organizovaní 
výberových konaní a  na prezentáciách. 
V  roku 2008 Ústredie evidovalo 37 
investorov, ktorým sa poskytla štátna 
pomoc na príspevok na novovytvorené 
pracovné miesta a príspevok na 
vzdelávanie.
Na spoločných stretnutiach úradov a  in-
vestorov sa riešili otázky nahlasovania voľ-
ných pracovných miest a ich aktualizácie, 
vedenia databázy záujemcov, ktorí chceli 
u  týchto investorov pracovať a organizo-
vania samotných výberových konaní. Úra-
dy takto udržiavali s investormi pravidelný 
kontakt, ktorý spočíval aj v  organizovaní, 
resp. účasti na rôznych podujatiach zame-
raných na podporu zamestnanosti prísluš-
ného trhu práce.

Viacerí investori mali v  roku 2008 stabili-
zovaný stav zamestnancov, preto ťažisko 
práce s nimi sa sústredilo hlavne na obsa-
dzovanie uvoľnených pracovných miest.

Výberové konania a burzy práce
Úrady v  rámci poskytovania služieb za-
mestnávateľom realizovali na úradoch 
výberové konania. Zúčastnili sa ich UoZ, 
ktorých predpoklady korešpondovali 
s  ponúkanou pracovnou pozíciou. Vhod-
ných UoZ zabezpečili kvalitatívnym pred-
výberom a následným fi nálnym výberom. 
Na umožnenie účasti na výberovom ko-
naní UoZ/ZoZ a ostatných klientov úrady 
zabezpečovali propagáciu na vývesných 
tabuliach úradu,  prostredníctvom médií 
a svojich webových stránok. Na výberové 
konanie úrady pozývali aj zamestnancov 
ohrozených hromadným prepúšťaním 
a  o ponuke voľných pracovných miest 
informovali i študentov stredných škôl 
končiacich ročníkov podľa charakteristiky 
ponúkaných pracovných miest.
Úspešnosť výberových konaní vzhľadom 
na počet ponúknutých voľných pracov-
ných miest (34 837) a počet klientov pri-
jatých do zamestnania (7 477) predstavo-
vala 21,4 %. Úspešní uchádzači o  prácu 

z výberových konaní uskutočnených v no-
vembri 2008 a decembri 2008 nastúpia do 
zamestnania neskôr a je predpoklad, že 
celková úspešnosť VK v roku 2008 dosiah-
ne najmenej 25 %. 

Úrady v  rámci poskytovania služieb za-
mestnávateľom pri hľadaní vhodného za-
mestnanca na konkrétne pracovné miesto 
realizovali aj burzy práce. Zamestnávatelia 
na nich prezentovali pracovné ponuky pre 
UoZ, ZoZ a  ostatných klientov. Prostred-
níctvom búrz práce bolo možné na väč-
šej kvantitatívnej a  kvalitatívnej úrovni 
sprostredkovať voľné pracovné miesta a dať 
záujemcom možnosť osobne sa kontakto-
vať s viacerými zamestnávateľmi na jednom 
mieste. Získali aj informácie o nástrojoch 
aktívnej politiky trhu práce a o národných 
projektoch. Zamestnávatelia a neštátni po-
skytovatelia služieb zamestnanosti si mohli 
vybrať spomedzi 36 188 návštevníkov (UoZ, 
ZoZ a ostatných klientov), ktorým bolo po-
núknutých 21 197 pracovných miest.

Monitoring zamestnávateľov 
a prijaté opatrenia v súvislosti 
s dosahmi hospodárskej a fi nančnej 
krízy
Hospodárska a  fi nančná kríza sa v  miere 
evidovanej nezamestnanosti začala pre-
javovať v  poslednom štvrťroku 2008 ako 
dôsledok nenaplnenia výrobných kapacít 
spôsobených poklesom objednávok od 

zákazníkov, v dôsledku celkového poklesu 
dopytu, čo korešpondovalo s najčastejšími 
dôvodmi hromadných prepúšťaní nahlá-
sených zamestnávateľmi v  roku 2008. Išlo 
o vnútorné organizačné zmeny, zrušenie 

zamestnávateľa alebo jeho časti, zlú ekono-
mickú situáciu zamestnávateľa a platobnú 
neschopnosť. 
V  októbri 2008 prijalo Ústredie prvé opat-
renia na monitorovanie vývoja situácie na 
trhu práce a  zintenzívnilo spoluprácu so 
zamestnávateľmi. Pravidelné vyhodnoco-
vanie sa uskutočňovalo v  podobe 24-ho-
dinových rýchlych hlásení, týždenných 
a mesačných monitoringov. Spracované in-
formácie slúžili ako podklad pre zástupcov 
úradov a Ústredia na rokovania so zamest-
návateľmi, zamestnávateľskými zväzmi, zá-
stupcami odborových organizácií a ďalšími 
partnermi. Na ich základe úrady a Ústredie 
prijímali čiastkové opatrenia v  oblasti po-
skytovania služieb zamestnanosti, smeru-
júce k  uplatneniu prepúšťaných zamest-
nancov na voľné pracovné miesta u  iných 
zamestnávateľov a  na prípravu nových 
národných projektov a návrhov nových ná-
strojov aktívnych opatrení na trhu práce.
Celoslovenské výstupy monitoringu boli 
podkladom na rokovanie Akčného výbo-
ru pre monitorovanie dosahov globálnej 
fi nančnej krízy zriadeného Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rokova-
ní vlády.
Na zmiernenie dosahov hromadného pre-
púšťania sa ponúkali národné projekty, 
ktorých cieľom bolo predchádzať, resp. 
obmedzovať hromadné prepúšťanie. Pre 
uvoľňovaných zamestnancov sa hľadalo 
umiestnenie na iných pracoviskách zamest-
návateľa alebo u  iných zamestnávateľov 
a dostali tiež možnosť pracovného uplatne-
nia v prípade ich rekvalifi kácie. Ohrození za-
mestnanci ešte počas trvania pracovného 
pomeru využili priamo na pracovisku pora-
denstvo o aktuálnej situácii a predpoklada-

Celkový počet kontaktovaných zamestnávateľov 50 216

Počet osobných kontaktov so zamestnávateľmi 32 612
Počet zamestnancov úradov vykonávajúcich osobné kontakty 152

Celkový počet vyhľadaných VPM 84 145
Počet vyhľadaných VPM osobnými kontaktmi 39 333

Počet vyhľadaných VPM telefonickými kontaktmi 27 361
Počet vyhľadaných VPM z médií 17 451

OSOBNÉ NÁVŠTEVY AGENTOV PRE PRACOVNÉ MIESTA U ZAMESTNÁVATEĽOV V ROKU 2008
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nom vývoji na trhu práce, o potenciálnych 
zamestnávateľoch a  voľných pracovných 
miestach v regióne, v SR, ale i v zahraničí. 
Boli informovaní o  možnosti zúčastniť sa 
na výberových konaniach a o možnosti vy-
užitia služieb siete EURES pri hľadaní práce 
v  zahraničí, využití bezplatného prístupu 
na internet a bezplatnej telefónnej linky na 
kontakt so zamestnávateľmi v informačno-
poradenskom stredisku úradu. Priebežne 
dostávali informácie o aktuálnych voľných 
pracovných miestach, ktoré sú k dispozícii 
na úradoch, ako aj zoznamy poskytovate-
ľov neštátnych služieb zamestnanosti. 
Občania, ktorí boli ohrození stratou za-
mestnania, sa včas dozvedeli o podmien-
kach nároku na dávku v  nezamestna-
nosti a  dávku v  hmotnej núdzi (ďalej len 
„DvHN“), možnostiach a podmienkach 
účasti na programoch APTP, voľbe povo-
lania a výbere zamestnania, možnosti od-
chodu na predčasný starobný dôchodok 
a možnostiach riešenia prípadných pra-
covnoprávnych vzťahov. Týmto občanom 
sa poskytlo takmer 140-tisíc informačných 
a poradenských služieb.

Správne konanie ako súčasť 
sprostredkovateľských služieb
V rámci prvostupňového rozhodovacieho 
konania sa v roku 2008 vydalo 547 959 
rozhodnutí o zaradení, nezaradení, resp. 
vyradení z evidencie UoZ. V súvislosti 
so zamestnávateľmi to boli rozhodnutia 
o udelení, resp. neudelení súhlasu na roz-
viazanie pracovného pomeru so zamest-
nancom so zdravotným postihnutím (ďalej 
„ZP“) a rozhodnutia o povinnosti zaplatiť 
odvod za neplnenie povinného podielu 
zamestnávania občanov so ZP.
V prípade odvolania sa občana, resp. 
právnickej osoby voči rozhodnutiu úradu 
v oblasti služieb zamestnanosti odbor 
informačných a  sprostredkovateľských 
služieb Ústredia zabezpečoval druhostup-
ňové rozhodovacie konanie a vydal 660 
druhostupňových rozhodnutí. Zamest-
nanci odboru zastupovali Ústredie aj pred 
súdmi (krajské súdy a Najvyšší súd SR).
Veľkú časť činnosti Ústredia v roku 2008 
tvorilo poradenstvo o vykonávaní neštát-
nych služieb zamestnanosti. Vydaných 
bolo 601 rozhodnutí o povolení na vy-
konávanie činnosti agentúr sprostredko-
vania zamestnania za úhradu, agentúr 
dočasného zamestnávania, agentúr pod-
porovaného zamestnávania a rozhodnutia 
o  povolení na vykonávanie činnosti soci-
álneho podniku. Taktiež boli riešené pod-
nety a sťažnosti na kvalitu poskytovaných 
služieb niektorými agentúrami.

Informačné, poradenské a spro-
stredkovateľské služby individuál-
nym klientom
Významnou časťou náplne súvisiacej 
so sprostredkovaním zamestnania je 
poskytovanie informačných a pora-
denských služieb, ktoré boli klientom 
sprostredkovávané individuálnou alebo 
skupinovou formou v  informačno-pora-
denských strediskách (ďalej IPS) priamo 
u zamestnávateľa alebo v školách.
Informačné a poradenské služby sú 
prioritne poskytované UoZ a  ZoZ. Za-
merané sú na informácie a  odborné 
rady: o podmienkach zaradenia, vede-
nia a  vyradenia z  evidencie UoZ, ZoZ 
a o ich právach a povinnostiach, o pod-
mienkach nároku na dávku v nezamest-
nanosti a v hmotnej núdzi, o trhu práce, 
jeho aktuálnej situácii, predpokladoch 
vývoja, o  voľných pracovných miestach 
v regióne, v SR a v zahraničí, o možnosti 
využívania služieb sprostredkovania za-
mestnania za úhradu, o  zamestnaní sa 
v  agentúrach dočasného zamestnania 
a  o  aktivitách agentúr podporované-
ho zamestnávania, o druhoch povolaní 
a  predpokladoch a  požiadavkách na 
ich výkon, o zdravotných a  kvalifikač-
ných požiadavkách na pracovné miesto, 
o možnostiach a  podmienkach účas-
ti na nástrojoch aktívnych opatrení na 
trhu práce, vzdelávaní a  príprave pre 
trh práce, možnostiach ďalšieho štúdia 
a rekvalifikácie, o ponuke účasti na bur-
zách informácií, burzách práce, výbero-
vých konaniach, o  realizácii národných 
projektov, o práci s  PC a  internetom, o 
možnosti využitia služieb v  IPS, o  pora-
densko-informačnom centre pre UoZ 
so zdravotným postihnutím, o ponuke 
služieb odborného poradenstva, o ak-
tívnom uchádzaní sa o  zamestnanie - 

vzory písomností (žiadosť o  prijatie do 
zamestnania, motivačný list, životopis). 
Skupinovou formou sa realizovali stret-
nutia klientov zamerané na prácu s  PC 
a internetom, nácvik zásad komunikácie 
so zamestnávateľom, prípravu na výbe-
rové konanie alebo na prijímací poho-
vor, témou bola aj problematika pracov-
noprávnych vzťahov.
Klienti mali možnosť v IPS pripraviť a vy-
tlačiť si žiadosť, životopis, motivačný list, 
tým, ktorí nemali potrebné zručnosti, 
sa zamestnanci úradu venovali indivi-
duálne. Pri poskytovaní informačných 
a poradenských služieb sa využívali rôz-
ne informačné materiály, letáky, publiká-
cie, charakteristiky povolaní, dotazníky, 
internetové stránky (napr. www.upsvar.

sk, www.istp.sk, www.povolania.eu). 
Zamestnanci úradov venovali aj v  prie-
behu kalendárneho roku 2008 zvýšenú 
pozornosť aktivitám zameraným na rie-
šenie situácie zamestnávania občanov 
so zdravotným postihnutím, ktorí majú 
v dôsledku svojho postihnutia často zní-
ženú adaptabilitu a schopnosť reagovať 
na požiadavky trhu práce. Títo klienti 
dostali informácie o vhodných povola-
niach, osobnostných predpokladoch, 
zdravotných a kvalifikačných požiadav-
kách na výkon povolania, o možnostiach 
ďalšieho štúdia. Využívali na to aj záuj-
mové dotazníky a  testy, programy pre 
voľbu povolania („Cesta k  povolaniu“, 
„Sprievodca svetom povolaní“) a  ďalšie 
nástroje (napr. „Integrovaný systém ty-
pových pozícií“, DVD „Svet práce“ a i.). 
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GRAF Č.1: NEŠTÁTNI POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI  V ROKU 2008
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GRAF Č. 2: POČET POSKYTNUTÝCH INFORMAČ-

NÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB ŽIAKOM ZŠ 

A SŠ PRI VOĽBE POVOLANIA V ROKU 2008

Počet IPS pri 

voľbe povolania

SŠ individuálne 1549

ZŠ individuálne 858

SŠ skupinovo 66 289

ZŠ skupinovo 57 851
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Burzy informácií 
Na zosúladenie ponuky a dopytu pracov-
nej sily sa aj v  roku 2008 uskutočňovali 
burzy informácií. V  rámci preventívne-
ho poradenstva pre žiakov základných 
a  stredných škôl boli jednou z  nosných 
aktivít, ktoré sa realizovali v  pôsobnosti 
každého úradu. 
Hlavným zámerom bolo poskytnutie po-
moci pri voľbe vhodného povolania či 
ďalšieho štúdia pre žiakov základných 
a pri  výbere zamestnania pre študentov 
stredných škôl. Prínosom búrz informácií 
je nielen prezentácia stredných škôl, za-
mestnávateľov, ale aj možnosť získať kon-
takt na pracovné pozície. V roku 2008 sa na 
nich zúčastnilo takmer 21-tisíc žiakov zá-
kladných škôl a študentov stredných škôl.

Vyhodnotenie činnosti odborných 
poradenských služieb za rok 2008 
Odborné poradenské služby (ďalej „OPS“) 
sú založené na vzájomnom vzťahu porad-
cu s klientom, jeho podpore a  prípadnej 
priamej či nepriamej pomoci. Primár-
ne sa zameriavajú na odstránenie, resp. 
zmiernenie negatívnych návykov alebo 
spôsobov správania sa klienta pri jeho 
včlenení sa na trh práce. Základom posky-
tovania kvalitných a profesionálnych OPS 
je rešpektovanie osobnosti a  individuality 
klienta. Odborné poradenské služby majú 
priviesť klienta k zodpovednému riešeniu 
vlastného problému, ktorý vznikol dôsled-
kom rozporu klientových ašpirácií so soci-
álnou realitou. Úlohou poradcu bolo na-
smerovať klienta k tomu, aby pôsobil ako 
aktívny činiteľ s ohľadom na vlastné mož-
nosti a schopnosti, prípadne obmedzenia. 
Legislatívne zmeny spôsobili, že nosnou 
klientelou OPS sa v roku 2008 stali uchá-
dzači o zamestnanie znevýhodnení v zmys-
le § 8 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o  službách 
zamestnanosti“). U  všetkých klientov od-
borných poradenských služieb sa v rámci 
aktivít zameriavame na prekonanie bariér 
spojených s  ich pracovným uplatnením 
a identifi káciou zdrojov a potrieb, s orien-
táciou na podporu motivácie a aktivizácie 
pri odstraňovaní hendikepov, ktoré majú 
pri uplatňovaní sa na trhu práce. 
V roku 2008 bolo poskytnutých 

451 772 odborných poradenských slu-

žieb pre 186 187 klientov. Pri individu-
álnych aktivitách sa kladie dôraz na pod-
porenie individuality klienta. Ich štruktúra 
a obsahový rámec sa líšia v závislosti od 
potrieb klienta, s dodržaním základných 
štandardov a pravidiel individuálnej po-
radenskej práce s využitím rôznych me-
tód práce, ktoré závisia predovšetkým od 
potrieb konkrétneho klienta. Skupinové 
aktivity sa realizujú v homogénnych alebo 
heterogénnych skupinách a  využívajú sa 
pri nich rôzne metódy práce - od monolo-

gických (majú skôr informačný charakter, 
napr. o možnostiach pri orientovaní sa na 
trhu práce), cez dialogické (napr. rozhovor 
alebo diskusia o problémoch, ktoré majú 
klienti spoločné alebo rozdielne s násled-
ným poukázaním na možné riešenia) až 
po praktické (zahŕňajú praktický nácvik 
komunikácie s  potenciálnym zamestná-
vateľom). Celkovo bolo v  rámci odbor-
ných poradenských služieb poskytnu-
tých 405 038 individuálnych aktivít pre 

340 901 klientov a 39 964 skupinových 

aktivít pre 32 385 klientov. 

Na základe analýzy poskytnutých odbor-
ných poradenských služieb v  roku 2008 
je možné vyprofi lovať typického klienta, 
ktorým bola žena (53,88 %), znevýhodne-
ná dlhodobou evidenciou na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny (49,05 %), vo veku 
25 – 50 rokov (51,76 %), s úplným stredným 
vzdelaním bez maturity (31,84 %), ktorej 
boli OPS najčastejšie poskytnuté individu-
álnou formou (89,66 %).
V rámci odborných poradenských služieb 
sa realizujú špecifi cké aktivity, ktoré sú 

založené predovšetkým na  priamom 

osobnom kontakte poradcu a klienta 

pri využití diferencovaného prístupu, 
ktorý závisí od individuality klienta a špe-
cifi ckosti jeho problému. Väčšina aktivít 
sa realizuje prostredníctvom individuál-

nych akčných plánov, ktoré predstavujú 
postupnosť krokov zahrňujúcich stano-

venie cieľov a  postupov smerujúcich 

k  zvýšeniu zamestnateľnosti a  umiest-

neniu sa na trhu práce. V roku 2008 boli 
jednotlivé aktivity poskytnuté v  členení 
zobrazenom v grafe č 3.
Novinkou v  rámci Národného projektu 

VII B bolo realizovanie nadregionálneho 
projektu „Bilančná diagnostika potenciá-
lu uchádzačov o  zamestnanie“, pre 91  295 
klientov vedených v evidencii úradov 
práce, sociálnych vecí a  rodiny viac ako 
12 mesiacov. Na základe i vyplnenia indi-
viduálneho dotazníka boli rozdelení do 
troch hlavných skupín podľa stupňa po-
tenciálnej uplatniteľnosti na trhu práce, pre 
ktoré sa následne volili špecifi cké formy 
poradenstva smerujúce k zlepšeniu ich za-
mestnateľnosti.
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GRAF Č.3: ODBORNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY POSKYTNUTÉ V ROKU 2008 V ŠTRUKTÚRE PODĽA JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT

IAP - anamnéza a vypracovanie  IAP  81 370

IAP - revízia 121 367

IAP - záverečná revízia 78 862

Individuálny poradenský rozhovor mimo IAP 12 270

Skupinová poradenská aktivita 36 023

Výber do projektov a programov - individuálne 3 863

Výber do projektov a programov - skupinovo 1 807

Výber na VzPrTP - individuálne 14 899

Výber na VzPrTP - skupinovo 1 877

Psychologické poradenstvo - individuálne 908

Psychologické poradenstvo - skupinovo 257

Iné nešpecifi kované odborné poradenstvo 3 947

PIC - špecifi cké poradenstvo 2 823

Bilančná diagnostika  91 499

GRAF Č. 4: ZÁKLADNÉ TRIEDENIE UOZ PO 
BILANČNEJ DIAGNOSTIKE V ŠTRUKTÚRE 

PODĽA UPLATNITEĽNOSTI NA TRHU PRÁCE 

uplatniteľní na TP 27 491

slabo uplatniteľní na TP 41 904

rizikovo uplatniteľní na TP 15 946
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V  rámci realizácie odborných poraden-
ských služieb môže klientom vznik-
núť právny nárok na uplatnenie fi nanč-
ných príspevkov (cestovné výdavky 

súvisiace s  aktivitami, ktoré trvajú naj-

viac 3 dni; výdavky na stravovanie, uby-

tovanie a cestovné pre klientov, súvisia-

ce s aktivitami, ktoré trvajú viac ako 3 dni 

a príspevok na služby pre rodiny s  deť-

mi). Celkovo bolo v  roku 2008 na tento 
účel vynaložených 253  899,50 Sk/8  427,92 
EUR pre 615 uchádzačov o zamestnanie.

Vyhodnotenie vzdelávania 
a prípravy pre trh práce uchádzača 
o zamestnanie a záujemcu 
o zamestnanie za rok 2008
Vzdelávanie a príprava pre trh práce 
uchádzača o zamestnanie (UoZ) spočíva 
v teoretickej alebo praktickej príprave.
Úrad môže zabezpečiť UoZ vzdelávanie 
a prípravu pre trh práce, ak o to písomne 
požiada (prihláška) na základe zhodno-
tenia jeho schopností, pracovných skú-
seností, odborných zručností, dosiah-
nutého stupňa vzdelania a zdravotnej 
spôsobilosti najmä v prípadoch: 
nedostatku odborných vedomostí 
a odborných zručností,
potreby zmeny vedomostí a odbor-
ných zručností vzhľadom na dopyt na 
trhu práce,
 straty schopností vykonávať pracovnú 
činnosť v doterajšom zamestnaní.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vy-
pracovávajú každý rok Regionálny plán 
vzdelávania a prípravy pre trh práce, kto-
rý je základným podporným dokumen-
tom na realizáciu vzdelávania a prípravy 
v danom regióne a prispieva tak k  zvý-
šeniu zamestnanosti. Plán schvaľuje Vý-
bor pre otázky zamestnanosti, zriadený 
podľa zákona o službách zamestnanosti. 
Uchádzačovi o  zamestnanie môže úrad 
zabezpečiť vzdelávanie a  prípravu pre 
trh práce najskôr odo dňa nasledujúce-
ho po dni nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o jeho zaradení do eviden-
cie uchádzačov o  zamestnanie. Na zá-
klade podpísanej dohody úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny preplatí neza-
mestnanému náklady na kurzovné až 
do výšky 100 % nákladov. Úrad uhrádza 
aj náklady na stravovanie, ubytovanie 
a výdavky na cestovné z miesta trvalého 
pobytu alebo prechodného pobytu do 
miesta konania rekvalifikačného kurzu 
v  zmysle zákona o  cestovných náhra-
dách. Nezamestnaným rodičom stara-
júcim sa o  dieťa pred začatím povinnej 
školskej dochádzky, ktorí sa zúčastnia 
na rekvalifikačnom kurze, sa vypláca prí-
spevok na službu pre rodinu s deťmi vo 
výške 43,16 € mesačne na jedno dieťa 
a na každé ďalšie dieťa vo výške 33,20 €. 
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce si 
môže zabezpečiť uchádzač o zamestna-
nie z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.

Novelou zákona o  službách zamestna-
nosti, účinnou od 1. mája 2008, sa za-
reagovalo na zmenu situácie na trhu 
práce v dôsledku zvýšeného dopytu po 
kvalifikovaných pracovníkoch.  Systé-
mom práce úradov PSVR s  uchádzačmi 
o zamestnanie a  so záujemcami o za-
mestnanie pri ich vysielaní na vzdelá-
vanie a  prípravu sa výrazne zintenzív-
nila činnosť úradov PSVR na Slovensku. 
Uchádzač o  zamestnanie, ktorý sa zú-
častňuje vzdelávania a  prípravy v trva-
ní dlhšie než jeden kalendárny mesiac, 
má nárok na dávku počas vzdelávania 
a prípravy pre trh v sume životného mi-
nima. V roku 2008 bola počas vzdeláva-
nia a prípravy pre trh práce v rámci § 46 
poskytnutá dávka pre 1 331 uchádzačov 
o zamestnanie vo výške 8 283 885,38 Sk 
(274 974,62 €).
V  roku 2008 úrady PSVR prijali 19 233 
žiadostí uchádzačov o zamestnanie 
a  záujemcov o zamestnanie na zarade-
nie do vzdelávania a  prípravy pre trh 
práce. V  roku 2008 bolo zaradených 
12 004 uchádzačov o zamestnanie a  97 
záujemcov o zamestnanie, čo predsta-
vuje 62,9 % z prijatých žiadostí. Vzdelá-
vanie a  prípravu pre trh práce ukončilo 
12 037 osôb (11  941 uchádzačov o za-
mestnanie a 96 záujemcov o zamestna-
nie). 

Vyhodnotenie vzdelávania 
a prípravy pre trh práce 
zamestnanca za rok 2008
Vzdelávanie a  prípravu pre trh práce za-
mestnanca vykonáva zamestnávateľ 
v  záujme ďalšieho uplatnenia svojich za-
mestnancov. Účelom pomoci je podpora 
špecifi ckého a všeobecného vzdelávania 
zamestnancov zamestnávateľa s  cieľom 
zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný 
potenciál a adaptabilitu, a aj touto cestou 
predchádzať hromadnému prepúšťaniu 
a zvýšeniu ich konkurencieschopnosti.

19 233

96

12 037

12 004
97

11 941

GRAF Č. 5: VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE UOZ A ZOZ 

počet žiadostí UoZ a ZoZ na zaradenie do VzPrTP 19 233

počet UoZ zaradených na VzPrTP 12 004

počet ZoZ zaradených na VzPrTP 97

VzPrTP celkovo ukončilo 12 037

počet UoZ, ktorí ukončili VzPrTP 11 941

ZoZ, ktorí ukončili VzPrTP 96

Priloha.indd   VPriloha.indd   V 2.9.2009   10:392.9.2009   10:39



PRÍLOHA

VI|VII  Zamestnanosť a sociálna politika

Vzdelávanie a  príprava pre trh práce sa 
môže realizovať formou: 
a) špecifi ckého vzdelávania, ktoré zahŕňa 

získavanie poznatkov priamo a  bez-
prostredne využiteľných v súčasnej 
alebo budúcej pozícii zamestnanca 
v podniku a ktoré poskytuje kvalifi káciu 
neprenosnú alebo iba čiastočne prenos-
nú na iné podniky alebo oblasti práce.

b) všeobecného vzdelávania, ktoré zahŕňa 
získavanie poznatkov využiteľných bez-
prostredne pre súčasnú alebo budúcu 
pozíciu zamestnanca v podniku, a ktoré 
poskytuje aj kvalifi káciu vo veľkej miere 
prenosnú na iné podniky alebo oblasti 
práce. 

Nenávratný fi nančný príspevok sa po-
skytuje formou refundácie, na základe 
predložených uhradených účtovných 
dokladov, preukazujúcich skutočnú výš-
ku oprávnených výdavkov. Poskytuje sa 
zamestnávateľovi na základe uzatvorenej 
písomnej dohody s úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny. 
Maximálna výška príspevku pre zamest-
návateľa je 2 mil. EUR na jeden vzdelávací 
projekt. Na základe uzatvorenej písomnej 
dohody podľa § 47 zákona o  službách 
zamestnanosti môže úrad poskytnúť prí-
spevok na vzdelávanie a  na prípravu pre 
trh práce zamestnanca najviac do výšky 
80 % oprávnených nákladov na vzdelá-
vanie a na prípravu pre trh práce zamest-
nancov. Oprávnené výdavky sú preuká-
zané výdavky zamestnávateľa, ktoré mu 
vznikli v  priamej súvislosti s realizáciou 
aktivít vzdelávania a prípravy pre trh prá-
ce zamestnancov. Výdavok sa musí jedno-
značne týkať aktivity projektu vzdelávania 
v súlade s podanou žiadosťou o príspevok 
na vzdelávanie a s ňou predloženého pro-
jektu vzdelávania. Výdavok musí byť vyna-
ložený zamestnávateľom v období realizá-
cie projektu vzdelávania.
Zamestnávateľ písomne požiada o po-
skytnutie príspevku na vzdelávanie a prí-
pravu pre trh práce zamestnanca spolu 
s  prílohami na príslušnom úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny.
V roku 2008 úrady PSVR prijali 592 žiadostí 
zamestnávateľov na vzdelávanie a prípra-
vu pre 31 284 zamestnancov. Celkovo úra-
dy PSVR uzatvorili 442 dohôd a podporili 
14 052 zamestnancov, ktorí boli zaradení 
na vzdelávanie a  prípravu pre trh práce 
zamestnancov. Vzdelávanie a  príprava 
pre trh práce zamestnancov bola fi nanco-
vaná z Národného projektu NP XI sumou 
8 095 331 €. 

Vyhodnotenie poskytovania 
príspevku na samostatnú 
zárobkovú činnosť za rok 2008
Z hľadiska podpory vytvárania pracov-
ných miest prostredníctvom nástrojov 
aktívnych opatrení trhu práce patrí tento 
príspevok medzi najvyužívanejší a pomá-
ha, resp. zľahčuje nezamestnaným vstup 

na trh práce ako podnikateľom. Príspevok 
na samostatnú zárobkovú činnosť v zmys-
le zákona o  službách zamestnanosti sa 
poskytuje uchádzačovi o  zamestnanie 
vedenému v  evidencii uchádzačov o  za-
mestnanie najmenej tri mesiace, ktorý za-
čne a bude túto činnosť vykonávať nepre-
tržite najmenej dva roky, ak o  príspevok 
požiada. 
Ak sa uchádzač o zamestnanie rozhodne 
pre podnikanie, musí sa obrátiť na prí-
slušné oddelenie úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny, kde mu poskytnú informácie 
o možnosti získať príspevok na samostat-
nú zárobkovú činnosť.
Podmienkou uzatvorenia dohody o  po-
skytnutí príspevku je absolvovanie prí-
pravy na začatie prevádzkovania alebo 
vykonávania samostatnej zárobkovej 
činnosti, ktorú mu zabezpečí úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny, a predloženie 
podnikateľského zámeru spolu s  kalkulá-
ciou predpokladaných nákladov. Žiadosť 
o  príspevok spolu s podnikateľským zá-
merom a prílohami si podá uchádzač o za-
mestnanie na úrade práce, sociálnych vecí 
a  rodiny v  územnom obvode, v  ktorom 
vytvorí pracovné miesto na samostatnú 
zárobkovú činnosť. Príspevok sa poskytuje 
na úhradu nákladov súvisiacich so samo-
statnou zárobkovou činnosťou. Začínajúci 
podnikateľ, ktorému bol poskytnutý jed-
norazový príspevok na úhradu nákladov, 
môže čerpať príspevok počas dvoch rokov 
podnikania.
Pozitívnym javom uvedeného nástroja 
aktívnych opatrení trhu práce je záujem 
o  príspevok znevýhodnenými uchádzač-
mi o zamestnanie, ktorí vytvorili pracovné 
miesta v  zmysle § 49. Najviac ho využí-
vajú dlhodobo nezamestnaní uchádzači 
o zamestnanie a tiež občania nad 50 rokov 
veku, ktorí majú problémy so začlenením 
sa na trh práce. 

Nástroj na vytváranie pracovných miest 
formou samostatnej zárobkovej činnosti 
prechádzal od roku 2004 určitým vývojom 
a  zmenami. V  roku 2004 bolo uzatvore-
ných 5  618 dohôd o  poskytnutí príspev-
ku. Nárast záujmu o príspevok na začatie 
podnikania zaznamenávame už v  roku 
2005, keď bolo vytvorených 9  908 miest 
na samostatnú zárobkovú činnosť. V roku 
2006 to bolo 10 477 a v roku 2007 celkom 
10  038 miest. Doteraz najúspešnejší bol 
rok 2008 s 12 096 pracovnými miestami. 
Predpokladá sa , že záujem o tento nástroj 
aktívnych opatrení trhu práce bude stále 
vysoký. 

Z  celkového počtu vytvorených a  obsa-
dených PM v roku 2008 bolo: 
4 517 PM fi nancovaných zo štátneho 
rozpočtu sumou 373 698 tis. Sk/12 404 
tis. €
638 PM fi nancovaných z  NP I  sumou 
43 544 tis. Sk/1 445 tis. €  
3 014 PM fi nancovaných z NP č. I/A su-
mou 245 409 tis. Sk/8 146 tis. €
3  927 PM fi nancovaných z  NP I-2 su-
mou 347 056 tis. Sk/11 520 tis. € 

 Štruktúra zaradených UoZ na PM:
Z celkového počtu 12 096 umiestnených 
UoZ bolo: 
4 624 žien – 38,22 %
6 148 znevýhodnených UoZ – 50,82 %.

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že úro-
veň využívania tohto nástroja aktívnych 
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GRAF Č. 6: VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA PRE TRH PRÁCE  ZAMESTNANCA V ROKU 2008

počet podaných žiadostí zamestnávateľmi 592

počet podpísaných dohôd na vzdelávanie 442

počet podporených, vzdelávaných zamestnancov 14 052
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GRAF Č. 7: ÚSPEŠNOSŤ PRÍSPEVKU NA 

SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ

rok
počet vytvorených 
pracovných miest 

2004 5 618

2005 9 908

2006 10 477

2007 10 038

2008 12 096
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opatrení trhu práce sa výrazne deter-
minovala aj aktivita samotných úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny, nielen 
v  oblasti práce s  potenciálnymi uchá-
dzačmi o  zamestnanie schopnými začať 
samostatnú zárobkovú činnosť, ale aj 
v  oblasti komunikácie s  ostatnými zain-
teresovanými subjektmi na konkrétnom 
regionálnom trhu práce v záujme vytvo-
renia zodpovedajúcich predpokladov na 
efektívne a  dlhodobé podnikanie začí-
najúcich podnikateľov spomedzi evido-
vaných nezamestnaných.

Vyhodnotenie poskytovania 
príspevku zamestnávateľom na 
zamestnávanie znevýhodnených 
uchádzačov o prácu za rok 2008
Nástroj podporuje vytvorenie pracov-
ných miest s  dôrazom na  dlhodobo ne-
zamestnaných občanov a znevýhodnené 
skupiny na trhu práce. Najväčší počet 
umiestnených uchádzačov o  zamestna-
nie (ďalej „UoZ“) bol v roku 2008 z kate-
górie dlhodobo nezamestnaných ob-
čanov podľa § 8 ods. 1 c) občan vedený 
v  evidencii uchádzačov o  zamestnanie 
najmenej 12 mesiacov z  predchádzajú-
cich 16 mesiacov (ďalej „dlhodobo neza-
mestnaný občan“). V zmysle § 50 bol zo 
strany zamestnávateľov najväčší záujem 
o znevýhodnených UoZ - absolventov. 
Dohodnuté pracovné miesta vznikali 
predovšetkým v  profesiách prevádzkoví 
pracovníci v  službách a  obchode, niž-
ší administratívni pracovníci (úradníci), 
pomocní a  nekvalifi kovaní pracovníci 
a taktiež v profesiách iní pomocní odbor-
ní pracovníci (účtovníci). Pri UoZ s  dĺž-
kou evidencie viac ako 12 mesiacov ide 
o skupinu UoZ, ktorá sa ťažko uplatňuje 
na trhu práce, pretože dlhodobá eviden-
cia znižuje prispôsobivosť na trhu práce, 
dochádza k  postupnému poklesu ich 
zručností a strate motivácie podieľať sa 
na aktívnom riešení vlastných existenč-
ných problémov. Často ide o občanov so 
základným vzdelaním, resp. so zdravot-
ným hendikepom a poberateľov dávok 
v hmotnej núdzi. 
Uvedený nástroj má zmysel realizovať aj 
v  budúcnosti, pretože zvyšuje zamestna-
teľnosť najväčšej rizikovej skupiny UoZ. 
Pozitívom je zaradenie znevýhodneného 
UoZ do pracovného procesu a obnovenie 
jeho pracovných návykov a zručností. Pre 
mnohých je to prvý krok dopredu po dlh-
šom období bez zamestnania.
Priemerná dĺžka trvania podporovaného 
pracovného miesta bola 15 až 18 mesiacov, 
s podmienkou udržania pracovného mies-
ta počas 24 mesiacov. Podporované pra-
covné miesta sa vytvárali predovšetkým 
v odvetviach služieb, výroby a obchodu. 
Výška a  dĺžka poskytovania príspevku je 
v závislosti od príslušnosti okresu a typu re-
giónu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto. 
V  Bratislavskom kraji je výška príspevku 

mesačne najviac 20 % a  v ostatných kra-

joch 30 % z celkovej ceny práce vypočítanej 
z  priemernej mzdy zamestnanca v  hospo-
dárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí 
štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchá-
dza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspe-
vok poskytuje.

Realizácia § 50 prispela najmä k:
 zlepšeniu efektívnosti aktívnej politiky 
trhu práce s osobitným dôrazom na zne-
výhodnených uchádzačov o zamestnanie 
a  osoby ohrozené sociálnou exklúziou 
s cieľom pomôcť im začleniť sa na trh prá-
ce 
 zvýšeniu počtu vytvorených pracovných 
miest u zamestnávateľov pre uchádzačov 
o zamestnanie z  radov znevýhodnených 
skupín na trhu práce
 zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vy-
tvárať pracovné miesta pre evidovaných 
nezamestnaných v rámci podporovaného 
trhu práce
 zvýšeniu počtu vytvorených pracovných 
miest na miestnej úrovni, najmä v  okre-
soch s  vyššou mierou evidovanej neza-
mestnanosti, ako je celoslovenský prie-
mer
 zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verej-
ného sektora a mimovládnych organizácií 
o spoluprácu s  úradmi práce, sociálnych 
vecí a rodiny pri zamestnávaní evidova-
ných nezamestnaných.

Počas roku 2008 sa v zmysle § 50, vytvori-
lo 1 016 pracovných miest a umiestnilo sa 
1 867 UoZ. 
Z  celkového počtu vytvorených a  obsade-
ných pracovných miest bolo: 
508 PM fi nancovaných zo štátneho roz-
počtu sumou 42 461 tis. Sk/1 409 tis. €
5 PM fi nancovaných z NP I sumou 252 tis. 
Sk/8 tis. € 
503 PM fi nancovaných z  NP I-2 sumou 
32 686 tis. Sk/1 085 tis. €. 

Pri porovnaní jednotlivých úradov PSVR 
treba osobitne spomenúť úrad PSVR 
v Prešove, ktorý využívaním tohto nástro-
ja APTP v  roku 2008 vytvoril z  celkového 
počtu 109 PM.

Vyhodnotenie poskytovania 
príspevku na podporu udržania 
v zamestnaní zamestnancov 
s nízkymi mzdami za rok 2008
1. Schválením zákona č. 139/2008 Z. z. od 

1. 5. 2008 ktorým sa zmenil a doplnil zá-
kon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení neskorších predpisov, 
bol zavedený nástroj § 50a príspevok 
na podporu udržania v  zamestnaní za-
mestnancov s nízkymi mzdami.

Príspevok na podporu udržania v zamest-
naní zamestnancov s nízkymi mzdami pri-
jatých do pracovného pomeru z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „prí-
spevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi 
na úhradu:

a) preddavku na poistné na zdravotné po-
istenie, poistného na sociálne poistenie 
a  príspevku na starobné dôchodkové 
sporenie, platených zamestnávateľom 

b) sumy preddavku na poistné na zdravot-
né poistenie a poistného na sociálne 
poistenie plateného zamestnancom. 

Poskytovanie príspevku je viazané na pra-
covné miesto, na ktoré zamestnávateľ pri-
jal do pracovného pomeru po 1. 5. 2008 
uchádzača o zamestnanie (ďalej len UoZ) 
vedeného v  evidencii uchádzačov o  za-
mestnanie najmenej tri mesiace.
Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje 
najviac počas 24 kalendárnych mesia-

cov.

V období fi nančnej a hospodárskej krí-
zy zamestnávatelia prehodnocujú počet 
svojich zamestnancov, čo môže mať vplyv 
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na zvýšenie počtu evidovaných UoZ. 
Vzhľadom na vysoké percento odvodovej 
zaťaženosti sú nútení poskytovať zamest-
nancom nižšiu mzdu, často na hranici 
minimálnej mzdy. V  týchto prípadoch sa 
môže zamestnávateľ obrátiť na príslušný 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a po-
žiadať o poskytnutie príspevku na zamest-
nancov, ktorí boli prijatí do zamestnania 
po 1. 5. 2008. Podporovanie pracovného 
miesta začína prvým dňom kalendárneho 
mesiaca po podpísaní dohody. 
Na základe monitorovacích údajov z úra-
dov práce, sociálnych vecí a rodiny je 
o  tento nástroj zo strany zamestnávate-
ľov záujem z  dôvodu dĺžky poskytovania 
príspevku 24 mesiacov, výšky príspevku 
oproti príspevku v zmysle § 50 a možnosť 
na zamestnávanie znevýhodnených UoZ, 
ktorí sú vedení v evidencii úradov PSVR.
V období od 1. 5. do 31. 12. 2008 bolo tým-
to nástrojom APTP dohodnutých 921 pra-
covných miest, z toho bolo podporených 
820 PM (zamestnancov): 
1 PM fi nancované zo štátneho rozpočtu 
sumou 121 tis. Sk/3 tis. €.
819 PM fi nancovaných z  NP I-2 sumou 
89 198 tis. Sk/2 961 tis. €. 

Z celkového počtu podporených zamest-
nancov bolo:
584 žien – 70,96 %
494 znevýhodnených UoZ – 60,02 %.

V rámci štruktúry UoZ zaradených na ten-
to nástroj APTP najpočetnejšou skupinou 
UoZ, ktorým bol poskytnutý príspevok, 
boli dlhodobo nezamestnaní (62 %) a po-
četnú časť tvoria aj občania nad 50 rokov 
(22 %), ale aj absolventi (10 %). 

Vyhodnotenie poskytovania 
príspevku na vykonávanie 
absolventskej praxe za rok 2008
Na úspešné umiestňovanie evidovaných 
nezamestnaných absolventov škôl využí-
vajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
všetky formy aktívnej politiky trhu práce. 
K najvýznamnejším opatreniam na zvýše-
nie zamestnateľnosti absolventov škôl, ve-
dených v evidencii uchádzačov o zamest-
nanie, patrí vykonávanie absolventskej 
praxe. Cieľom je získanie odborných zruč-
ností a praktických skúseností u zamest-
návateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnu-
tému stupňu vzdelania absolventa školy, 
ako i získanie alebo prehlbovanie odbor-
ných zručností alebo praktických skúse-
ností uchádzačom o zamestnanie do veku 
25 rokov. Toto opatrenie sa uplatňuje od 
roku 2004. Absolventská prax sa vykonáva 
na základe uzatvorenej písomnej dohody 
o absolventskej praxi medzi absolventom 
školy vedeným v  evidencii uchádzačov 
o  zamestnanie (ďalej len „absolvent ško-
ly“) v určenej dĺžke a príslušným úradom 
práce, sociálnych vecí a  rodiny (ďalej len 
„úrad PSVR“) a na základe uzatvorenej pí-
somnej dohody medzi úradom PSVR a za-
mestnávateľom.

V zmysle § 51, odsek 4 zákona o službách 
zamestnanosti, absolvent školy môže 
vykonávať absolventskú prax najviac 
6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia 
a opakovaného vykonávania, v  rozsahu 
20 hodín týždenne. Počas vykonávania ab-
solventskej praxe poskytuje úrad práce, 
sociálnych vecí a  rodiny (ďalej len „úrad 
PSVR“) absolventovi školy príspevok na 
vykonávanie absolventskej praxe vo výške 
životného minima poskytovaného jed-
nej plnoletej fyzickej osobe (do 30. apríla 
2008 to bol paušálny príspevok vo výške 
1 700 Sk). Úrad PSVR poskytne absolven-
tovi školy aj náhradu poistného na úrazo-
vé poistenie, ktoré absolvent školy musí 
uzatvoriť počas vykonávania absolvent-
skej praxe.
O vykonávanie absolventskej praxe môže 
požiadať príslušný úrad PSVR sám absol-
vent školy, alebo mu ju môže ponúknuť prí-
slušný úrad PSVR, ak absolvent školy spĺňa 
stanovené podmienky: musí byť v eviden-
cii uchádzačov o zamestnanie najmenej 
3 mesiace (v roku 2008 to bolo najmenej 
15 dní) v zmysle §10 Vyhlášky MP SVR SR 
č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov a nedosiahol vek 25 rokov, teda spĺňa sta-
tus absolventa v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) 
a § 51 ods. 2 zákona o službách zamest-
nanosti. O zabezpečenie absolventa školy 
na účely vykonávania absolventskej praxe 
môžu požiadať úrad PSVR aj zamestná-
vatelia, ak spĺňajú podmienky zamestná-
vateľa v zmysle §3 zákona o službách za-
mestnanosti. 
Vysoký záujem zo strany zamestnávateľov 
o vykonávanie absolventskej praxe v roku 

2008 prejavovali podnikateľské subjekty 
v oblasti služieb. Najväčší záujem o vyko-
návanie absolventskej praxe však mali or-
ganizácie štátnej a verejnej správy, ktoré 
preferovali absolventov škôl s ekonomic-
kým vzdelaním s maturitou alebo absol-
ventov gymnázií a  absolventov vysokých 
škôl, ktorým ponúkali prácu administra-
tívneho charakteru, pričom o  vyučených 
absolventov škôl v konkrétnej profesii bol 
nízky záujem. U tejto skupiny zamestnáva-
teľov bol minimálny predpoklad na vytvo-
renie nových trvalých pracovných miest 
pre absolventov škôl. V  tejto súvislosti 
však úrady PSVR diferencovane pristupo-
vali k  požiadavkám zamestnávateľov na 
vykonávanie absolventskej praxe aj v  zá-
vislosti od ich možností.
Zo strany absolventov škôl vzrástol záujem 
o vykonávanie absolventskej praxe v roku 

2008 oproti predchádzajúcim rokom, pre-
tože od 1. 5. 2008 sa zvýšil príspevok na 
vykonávanie absolventskej praxe z  pau-
šálnej sumy 1 700 Sk na výšku životného 
minima v  sume 5  130 Sk a  od 1. 7. 2008 
na 5  390 Sk (178,92 EUR). Tiež sa zvýšila 
disciplína v  dochádzke absolventov škôl, 
lebo zvýšený príspevok sa kráti za akúkoľ-
vek neprítomnosť na vykonávaní absol-
ventskej praxe, a  preto mnohí absolventi 

škôl nevyužili ani možnosť voľna v  rozsa-
hu desiatich dní, na ktoré mali nárok po 
uplynutí dvoch mesiacov vykonávania 
absolventskej praxe podľa § 51, odsek 6 
zákona o službách zamestnanosti. Na dru-
hej strane však výška príspevku mnohých 
absolventov škôl nemotivovala k aktív-
nemu hľadaniu si zamestnania, čo je ich 
povinnosť aj pri vykonávaní absolventskej 
praxe. 
Využívanie absolventskej praxe bolo do 
značnej miery ovplyvňované aj pravidel-
ným opakovaním prílevu tejto skupiny 
uchádzačov o  zamestnanie do evidencie 
úradov PSVR v  mesiacoch, keď konči-
li absolventi stredných a  vysokých škôl 
štúdium, pretože v  roku 2008 bola dĺž-
ka vedenia absolventa školy v  eviden-
cii uchádzačov o  zamestnanie na účely 
poskytnutia príspevku na vykonávanie 
absolventskej praxe najmenej 15 dní (táto 
podmienka sa zmenila na 3 mesiace až od 
februára 2009).
V roku 2008 bolo na absolventskú prax za-
radených 7  451 absolventov škôl, z  toho 
5 638 znevýhodnených uchádzačov o za-
mestnanie, z  ktorých bolo 570 dlhodobo 
nezamestnaných. Vykonávanie absolvent-
skej praxe bolo v tomto období fi nancova-
né v  rámci Národného projektu IX (ďalej 
len NP IX) a sčasti aj zo štátneho rozpočtu. 
Z celkového počtu zaradených 7 451 bolo 
1 481 absolventov škôl fi nancovaných zo 
štátneho rozpočtu sumou cca 1 515  587 
EUR (45 658 558 Sk) a 5 970 absolventov 
škôl fi nancovaných v  rámci NP IX sumou 
cca 3  300  128 EUR (99  419  651 Sk). Po 
ukončení absolventskej praxe bolo v roku 
2008 umiestnených na trhu práce 5  081 
absolventov škôl (z toho 4 948 v rámci NP 
IX).

Uvedený graf znázorňuje štruktúru UoZ 
zaradených na vykonávanie absolventskej 
praxe.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle
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GRAF Č. 8: ŠTRUKTÚRA UOZ 

NA ABSOLVENTSKÚ PRAX

UoZ zaradení na absolventskú prax 7 451

UoZ znevýhodnení 5 638

absolventi §8a) 5 194

DNO §8b) 570
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